




مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 

: هدنسیون

طبنتسم دمحا 

: یپاچ رشان 

قذاح

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  هرطق يا  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  17همجرت 

باتک 17تاصخشم 

لوا 18دلج 

18هراشا

: 24راتفگشیپ

24هراشا

نآ یتایح  راثآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  26تخانش 

 : باتک 39فّلؤم 

 : باتک فیلأت  زا  دعب  وا  ّمهم  يایؤر  41فّلؤم و 

فّلؤم 44همّدقم 

44هراشا

لّوا 51همّدقم 

 : مّود 64همّدقم 

 : مّوس 71همّدقم 

لّوا 96شخب 

96هراشا

نداتسرف تاولص  177تلیضف 

مّود 200شخب 

200هراشا

: 408لییذت

مّوس 454شخب 

مراهچ 486شخب 

مجنپ 504شخب 
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مشش 542شخب 

متفه 569شخب 

متشه 603شخب 

مهن 643شخب 

مهد 669شخب 

مهدزای 712شخب 

مهدزاود 743شخب 

مهدزیس 768شخب 

مهدراهچ 792شخب 

 ، نیمز رد  یهلا  يایلوا  هدنام  یقاب  مهدزاود ،  ماما  تاراختفا  تالامک و  يایرد  زا  792هرطق يا 

 : شخب 894همتاخ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كاپ  هّیرذ  919لئاضف 

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  نایعیش  ناتسود و  935لئاضف 

باتک 965همتاخ 

مود 999دلج 

999هراشا

هرطقلا باتک  فیصوت  1005رد 

هرطقلا باتک  يارب  ءاملع  زا  نت  دنچ  1005تاظیرقت 

یلاعت هللا  همحر  فّلؤم  �1011همّدقم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رارسا  رد  تایاور  زا  1016هتسد يا 

1016هراشا

« تارف ریسفت   » تیاور ( 1  _ 6731019

« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   » تیاور ( 2  _ 6741022

« تاجردلا رئاصب   » تیاور ( 3  _ 6751026

« نیدلا لامک   » تیاور  ( 4  _ 6761027

هَّللادبع نب  رباج  تیاور  ( 5  _ 6771028
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« تاجردلا رئاصب   » تیاور  ( 6  _ 6781029

ریصبوبا زا  تاجردلا  رئاصب  تیاور   ( 7  _ 6791030

ناهرب ریسفت  تیاور  ( 8  _ 6801033

یفاک لوصا  تیاور   ( 9  _ 6811034

...و رابخألا  یناعم  تیاور   ( 10  _ 6821034

« تاجردلا رئاصب   » و صاصتخا »  » تیاور  ( 11  _ 6831036

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 12  _ 6841036

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 13  _ 6851038

« راونألا راحب   » تیاور  ( 14  _ 6861041

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راون�الا » راحب   » تیاور  ( 15  _ 6871042

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 16  _ 6881042

« جاجتحإ  » و داشرإ »  » تیاور  ( 17  _ 6891044

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  صاصتخا »  » تیاور ( 18  _ 6901045

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 19  _ 6911046

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 20  _ 6921046

« تاجردلا رئاصب   » رگید تیاور   ( 21  _ 6931046

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  بولقلا » داشرإ   » تیاور  ( 22  _ 6941048

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص » یلاما   » تیاور  ( 23  _ 6951050

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش  تیاور   ( 24  _ 6961051

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 25  _ 6971051

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 26  _ 6981053

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 27  _ 6991053

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ءایبنألا » صصق   » تیاور  ( 28  _ 7001055

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخإ »  » تیاور  ( 29  _ 7011055

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 30  _ 7021057

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هّرس  سّدق  یکجارک  تیاور   ( 31  _ 7031059
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  تیاور   ( 32  _ 7041059

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  دانسإلا » برق   » تیاور  ( 33  _ 7051061

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 34  _ 7061063

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرس  سدق  قودص  خیش  تیاور   ( 35  _ 7071063

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  لاصخ »  » تیاور  ( 36  _ 7081065

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 37  _ 7091066

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 38  _ 7101066

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 39  _ 7111068

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  قیرطلا » ءاوس  یلإ  قیقحتلا  جهنم   » تیاور  ( 40  _ 7121068

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا » یناعم   » تیاور  ( 41  _ 7131070

هیلع هللا  تاولص  رصع  ماما  زا  جاجتحإ »  » تیاور ( 42  _ 7141071

مالسلا هیلع  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  یتیاور   ( 43  _ 7151074

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور   ( 44  _ 7161074

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  هیواعم  تیاور   ( 45  _ 7171075

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  صاصتخا »  » 1076تیاور

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  یسربط  1076تیاور 

هلآو هیلع  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  بقانم  لّوا : 1078شخب 

1078هراشا

لّوا شخب  1153نایاپ 

1153هراشا

هّیزمه هدیصق   - 11153

نایولع یمارگ و  تاداس  تلیضف  رد   - 21198

1223لییذت

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  بقانم  َمود : 1227شخب 

1227هراشا

مّود شخب  1415نایاپ 
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1415هراشا

مالسلا هیلع  هیلع  نینمؤملاریما  تغالب  تحاصف و  �هرابرد  یبلطم  1416تسخن :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  برع  رعاش  يدوع  راعشا  1418مّود :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  ءابدالا  بیدا  یمیمت  حلاص  خیش  راعشا  1428مّوس :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  بیدا  رعاش  يرمَع ،  یقابلادبع  راعشا  1434مراهچ :

هّیجنطت �هبطخ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياعد  1437مجنپ :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  لیمش  یلبش  مالک  1439مشش :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  یحیسم  �هدنسیون  قادرج  جروج  مالک  1439متفه _ 

« هلادعلا توص   » باتک رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس  زا  یشخب  1441متشه _ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  هبطخ  ود  1445مهن _ 

1445هراشا

فلا نودب  �1445هبطخ 

هطقن نودب  �1453هبطخ 

1453هراشا

تسخن �1453هخسن 

مّود �1457هخسن 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  باوث  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  1457مهد :

 ... لئاضف رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  یمالک  1459مهدزای :

دوخ �هعیش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  1463مهدزاود :

یگدنز تاظحل  نیسپاو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  1464مهدزیس :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  تیاور  1464مهدراهچ :

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  ترضح  تیصو  زا  یسرب  لقن  1467مهدزناپ :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  بش  زا  سابع  نبا  لقن  1468مهدزناش :

مالسلا اهیلع  ءارهز  �همطاف  ترضح  بقانم  مّوس : 1469شخب 

مالسلا امهیلع  نسح  ماما  �هژیو  نینسح و  نیماما  كرتشم  ثیداحا  مراهچ : 1506شخب 

1506هراشا
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مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نیب  كرتشم  ثیداحا  لّوا : 1508لصف 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  �هژیو  بقانم  مّود : 1524لصف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  بقانم  مجنپ :  1565شخب 

1565هراشا

مجنپ شخب  1603نایاپ 

1603هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  �هناگ  هاجنپ  ياهیگژیو  زا  یگژیو  جنپ  1603فلا )

1603هراشا

تمایق زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ادخ  ربمایپ  ندومن  ترایز  - 11603

دوخ رئاز  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک   - 21604

هبعک شنیرفآ  زا  لبق  البرک  نیمزرس  شنیرفآ   - 31605

البرک تبرت  رطاخ  هب  هبعک  تلیضف   - 41605

البرک نیمزرس  اب  هبعک  كارتشا  هجو  - 51607

ترضح نآ  ترایز  شاداپ  رارسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  1608@ب )

1608هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هیلع  هللا  تاولص  مرکا  ربمایپ  �هقالع  تدش   - 11608

مالسلا هیلع  مشش  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  زا  هشوگ يا   - 21609

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  تبسن  دنوادخ  صاخ  ششخب  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  تیاور   - 31613

راّوز رانک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  روضح  دروم  رد  يرون  ثدحم  تیاور   - 41614

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ندومن  تعافش  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   51614

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  راثکا  باوث  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   - 61614

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راّوز  قرع  دروم  رد  رازم  بحاص  تیاور   - 71616

تمایق زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  دروم  رد  هقداص  يایؤر   - 81616

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  تایاور  رثکا  رد  ترایز  شاداپ  ناونع  هب  جح  ندش  هداد  رارق  تّلع   - 91617

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  رارسا  - 101617

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  بقانم  مشش : 1623شخب 
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1623هراشا

هدئافرپ �هتکن  ود  1657نایب 

1657هراشا

هّیداّجس �هفیحص  هب  تراسج  يازس  لّوا : �1657هتکن 

جاجتحإلا باتک  زا  يرهز  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شرافس  مّود : �1658هتکن 

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بقانم  متفه :  1660شخب 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  بقانم  متشه :  1690شخب 

1690هراشا

متشه شخب  1738نایاپ 

1738هراشا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  �هزانج  عییشت  ماگنه  تیب ،  لها  رعاش  یلجع  راعشا  1738تسخن :

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  بوسنم  راعشا  1740مود :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  روهشم  سانش  بسن  رذنموبا ،  مالک  1741مّوس :

یگدنب قیرط  لیصحت  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اسر  يدنپ  هظعوم و  1742مراهچ :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  هظعوم يا  1747مجنپ :

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ترضح  بقانم  مهن : 1751شخب 

1751هراشا

مهن شخب  1788نایاپ 

1788هراشا

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  حدم  رد  اّرغ  1788يراعشا 

شنادنزرف هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  1794شرافس 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  دنمدوس  1794يدنپ 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  بقانم  مهد : 1796شخب 

1796هراشا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد  ساون  یبا  راعشا  سیمخت  مهد : شخب  1831نایاپ 

هیلع هَّللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  بقانم  مهدزای : 1833شخب 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  بقانم  مهدزاود : 1855شخب 

1855هراشا

مهدزاود شخب  1884نایاپ 

1884هراشا

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياثر  رد  يرمیص  �هدیصق  تسخن : 1884بلطم 

نآ نایرج  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  زا  هراکملا » دقع  هئامسأب  ّلحت  نم  ای   » ياعد مّود : 1886بلطم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بقانم  رد  مهدزیس : 1889شخب 

1889هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ظعاوم  زا  هشوگ يا  مهدزیس : شخب  1907نایاپ 

هیلع هللا  تاولص  يدهملا  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  بقانم  مهدراهچ : 1913شخب 

1913هراشا

مهدراهچ شخب  1970نایاپ 

1970هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  1970ياعد 

هسّدقم �هیحان  زا  فیرش  عیقوت  1975ود 

1975هراشا

لّوا 1975عیقوت 

مّود 1981عیقوت 

فیطل �1985هدیاف 

مالک 1987نیرخآ 

باتک یعوضوم  1988تسرهف 

1988هراشا

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  1990لئاضف 

1990هراشا

ترضح نآ  1990رون 

ترضح نآ  1990تدالو 
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همیلح 1991تادهاشم 

ترضح نآ  1993لئاضف 

ترضح نآ  1995تازجعم 

تمایق زور  رد  ترضح  نآ  1996لئاضف 

ترضح نآ  1997راتفگ 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآو  دمحم  رب  1997تاولص 

1997هراشا

تاولص 1998تلیضف 

تاولص 2000بادآ 

تاولص رکذ  ياه  2000ناکم 

مالسلا امهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  كرتشم  2000لئاضف 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  2002لئاضف 

2002هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  2003لئاضف 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2010ناگتشرف و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2011ناربمایپ و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ءایبنألا و  2014متاخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2017یتسود 

درادب تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سک  2018ره 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2022ینمشد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2023نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2024تعاجش 

خزود تشهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  2027ترضح 

تمایق مالسلا و  هیلع  یلع  2027ترضح 

جارعم مالسلا و  هیلع  یلع  2028ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2029تیالو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2173زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  2029یسک 

دنک اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  2030یسک 

دنک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  2030یسک 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  2031ملع 

ترضح نآ  تامارک  2035تازجعم و 

ترضح نآ  �هرابرد  نارگید  2038راتفگ 

ترضح نآ  هب  طوبرم  2039تایاکح 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  �همطاف  ترضح  2040لئاضف 

مالسلا امهیلع  نینسح  كرتشم  2046لئاضف 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  2047لئاضف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  2050لئاضف 

2050هراشا

...و تدالو  2050ماگنه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  2054تلیضف 

شتداهش 2056ضوع 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  2056لئاضف 

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  2060لئاضف 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  2063لئاضف 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  2067لئاضف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  2070لئاضف 

مالسلا هیلع  هّمئألا  داوج  ترضح  2073لئاضف 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  2076لئاضف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  2078لئاضف 

هیلع هللا  تاولص  نامز  ماما  ترضح  2082لئاضف 

2082هراشا

ترضح نآ  2083تدالو 
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یکدوک 2084نارود 

بقل 2084مان و 

ترضح نآ  2085بسن 

ترضح نآ  2086لیامش 

ترضح نآ  2087تبیغ 

ترضح نآ  تبیغ  دای  هب  2087نتسیرگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  2088باّون 

اه همان  2088تاعیقوت و 

ناگتفای 2088فّرشت 

ترضح نآ  تبیغ  رد  هعیش  2089فئاظو 

تبیغ رصع  رد  مدرم  یقالخا  یعامتجا و  2091عضو 

روهظ زا  لبق  2098ثداوح 

روهظ 2102تقو 

روهظ 2103ّلحم 

روهظ ماگنه  2103عیاقو 

روهظ تاکرب  2103راثآ و 

ترضح نآ  یتموکح  �2105هریس 

ترضح نآ  2107مچرپ 

ترضح نآ  باحصا  2107فاصوا 

ترضح نآ  2109لئاضف 

ترضح نآ  هب  هلّوؤم  2110تایآ 

ترضح نآ  تموکح  2111تّدم 

2111تعجر

مالسلا مهیلع  تیب  لها  2111لئاضف 

2111هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  2112تخانش 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  2112یتسود 

درادب تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  2113یسک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  2114تیالو 

دراد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هک  2114یسک 

دنک ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  2115یسک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  2115لئاضف 

مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  2129یگژیو 

تاداس 2133تلیضف 

نایعیش لئاضف  2137فاصوا و 

نایعیش 2137فاصوا 

نایعیش 2143لئاضف 

باتک رداصم  2149عبانم و 

زکرم 2170هرابرد 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 

باتک تاصخشم 

.1357  - 1285 دمحا ، طبنتسم ، هسانشرس : 

یسراف مالسلا  مهیلع  هرتعلا  یبنلا و  بقانم  راحب  نم  هرطقلا  يدادرارق :  ناونع 

؛ طبنتـسم دمحا  فیلات  مالـسلا / مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :"  " سیفن باتک  همجرت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.یناتسیس يدهتجم  یضترم  همدقم  فیرظ ؛ دمحم  همجرت 

-1384 قذاح ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

-5970-964 مشش :  پاچ  .ج 2 ، لایر :  32500 متفه ؛ ) پاـچ  ، 1 .ج  ) لایر 65000 964-5970-41-5 ؛  لایر :  32500 کباش : 
( متفه پاچ  ، 2 .ج  ) لایر 65000 42-3 ؛ 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا نایمیحر  نیسحدمحم  مود  دلج  مجرتم  تشاددای : 

.مجنپ پاچ  تشاددای : 

[(. 1386 = ] .ق 1428 متفه : پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

(. 1384 مشش : پاچ   ) .ج 2 تشاددای : 

[(. 1386 =] .ق 1428 متفه : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  رگید : ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  رگید :  ناونع 

ثیداحا لیاضف --  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

ثیداحا لیاضف --  موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم  -، 1335 دمحم ، فیرظ ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1345 نیسحدمحم ، ، نایمیحر هدوزفا :  هسانش 

سیون همدقم   -، 1333 یضترمدیس ، يدهتجم ، هدوزفا :  هسانش 

م5ق6041 1384  / BP22/9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

1260008 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

09122510358

یجنملا 09199850085 یملع  هاگیاپ 

WWW.ALMONJI.COM

Email: info@almonji.com

1 ص :

لوا دلج 

هراشا
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مالسلا
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: راتفگشیپ

هراشا
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نآ یتایح  راثآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تخانش 

رب لـیلد  و  شلـضف ،  شـشخب و  ندـش  داـیز  ثعاـبو  شباـتک  زاغآرـس  ار  دـمح  هک  تسا  يدـنوادخ  صوـصخم  شیاتـس  دـمح و 
 . تسا هداد  رارق  شتمظع  شیاهتمعن و 

رب ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  وا  ناریفس  نیرت  لماک  ناگدنب و  نیرت  فیرش  رب  نایاپ  یب  مالـس  دورد و  و 
 . هادف انحاورا  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  یهلا  ياهتّجح  هدنامیقاب  اهنآ و  راگدای  نیرخآ  رب  هژیو  هب  داب ،  وا  كاپ  نادناخ 

يایرد هب  دنک و  ادـیپ  تفرعم  وا  تیب  لها  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يالاو  ّتیـصخش  هب  تبـسن  سک  ره 
وا بیـصن  اه  یبوخ  مامت  هدمآ و  لئان  یگـشیمه  تداعـس  گرزب و  يزوریپ  هب  درگنب  نانآ  تیالو  تردـق و  هب  و  فراعم ،  مولع و 

 . تسا هتشگ 

 : تسا هدومرف  حیرصت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  بلطم  نیا  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . هّلک ریخلا  هل  هَّللا  عمج  دقف  مهتیالوو  یتیب  لهأ  هفرعمب  هیلع  هَّللا  َّنم  نَم 

تسا هدومن  عمج  وا  يارب  ار  اه  یبوخ  مامت  دنک  تیانع  وا  هب  ارم  تیب  لها  تیالو  تفرعم و  هتشاذگ  ّتنم  وا  رب  دنوادخ  هک  یـسک 
(1).

ای ناسآ  داـیز ،  اـی  مک  یگمه ،  لاـمعا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  هداد  رارق  لاـمعا  ياـهتنا  ادـتبا و  ار  ناراوگرزب  نیا  تفرعم  دـنوادخ 
 ، دسرب نایاپ  هب  نآ  اب  هدش و  عورـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  داقتعا  اب  دیاب  دوش  رداص  هک  ره  زا  دـشاب و  هک  هبترم  ره  رد  تخس 

 . دشاب هارمه  اهنآ  تیالو  لوبق  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  داقتعا  اب  هک  دراد  هارمهب  یشزرا  اب  راثآ  یتقو  یمدآ  لامعا  ینعی 

لقن یلاـما »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  دـنک ،  یم  تلـالد  میتفگ  هچنآ  رب  يرایـسب  تاـیاور 
 : تسا هدرک 

؟  تسا رترب  لامعا  نایمزا  لمع  مادک  راگدرورپ ،  تفرعم  زا  دعب  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هعرز 

 : دندومرف ترضح 

چیه اهنیا  زا  دعب  و  دسر ،  یمن  تاکز  هیاپ  هب  یلمع  چـیه  زامن  تفرعم و  زا  دـعب  و  تسین ،  زامن  هیاپمه  تفرعم  زا  دـعب  یلمع  چـیه 
 . تسا لامعا  ریاس  زا  شیب  ّجح  شزرا  اهنیا  زا  دعب  و  تسین ،  نتفرگ  هزور  دننام  يراک 

«. انتفرعم هتمتاخو  انتفرعم ،  هّلک  کلذ  هحتافو  »

(2)  . دشاب یم  ام  تفرعم  نآ  ياهتنا  ام و  تفرعم  لامعا  نیا  همه  يادتبا  و 

 ، تسا دـبلاک  هب  تبـسن  حور  هلزنمب  يدابع  لامعا  هب  تبـسن  لئاسم  هنوگ  نیا  تسا و  يداقتعا  لـئاسم  زا  تفرعم  بلطم :  حیـضوت 
دـشاب حیحـص  ناسنا  تاداقتعا  رگا  تهج  نیا  هب  تسا ،  یلوصا  يداقتعا و  لئاسم  عرف  رگید  ِیلمع  ياه  تدابع  تاـکز و  زاـمن و 

حیحص وا  لامعا  ریاس  نینچمه  زامن و 

 . 176 یفطصملا :  هراشب  - 1
 . 694 یسوط :  یلاما  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . تشاد دهاوخن  شزرا  هنرگ  و  تسا ، 

حیحص طرش  زین  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  تیالو  هب  داقتعا  تلاسر و  هب  رارقا  تسا  لامعا  تّحص  طرش  دیحوت  هک  هنوگ  نامه  و 
 . تسا لامعا  ندوب 

 : دومرف هک  تسا  بلطم  نیا  دهاش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف 

(1)  . اهطورش نم  یتّیّرذو  ّینإو  ًاطورش ،  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » ّنإ ل

 . میتسه طیارش  نآ  زا  نم  هّیرذ  نم و  تسا و  یطیارش  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » ینعی دیحوت  هملک  يارب  انامه 

لقن هیوهار  نب  قاحسا  ار  ثیدح  نیا  دنا ،  هدرمش  دیحوت  طیارش  زا  ار  دوخ  یثیدح  نمـض  رد  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
 : تسا هدرک 

نایوار دنوش  جراخ  رهش  نآ  زا  دنتـساوخ  یتقو  دندش و  روباشین  دراو  ورم ،  هب  دوخ  ترفاسم  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
 : دندرک ضرع  هدرک و  عامتجا  سّدقم  دوجو  نآ  فارطا  ثیدح 

 . مینک هدافتسا  نآ  زا  یگمه  هک  دیدومرفن  یثیدح  دیوش و  جراخ  رهش  نیا  زا  دیهاوخ  یم  ادخ ؛  ربمایپ  رسپ  يا 

 : دندومرف هدرک و  نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  رس  دندوب  هتسشن  هواجک  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

ماما شردپ  زا  ترضح  نآو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  شردپ  زا  وا  و  مدینش ،  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مردپ  زا 
زا ناشیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  شردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  رقاب 

 : دومرف هک  دینش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردپ 

تسا هدومرف  اتکی  راگدرورپ  هک  دینش  یبوبر  رضحم  زا  وا  لیئربج و  زا  ترضح  نآ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم 
:

 . یباذع نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال 

 . 415/2 ح 3479 مکحلا :  ررغ  حرش  - 1
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 . دوب دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع  زا  دوش  دراو  نآ  رد  سک  ره  تسا و  نم  مکحم  راصح  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » ینعی دیحوت  هملک 

 : دومرف دنلب  يادص  اب  درک  روبع  يردق  ترضح  بکرم  هک  نیمه 

 . اهطورش نم  انأو  اهطورشب 

(1)  . متسه نآ  طئارش  زا  نم  و  شطئارش ،  اب  هّتبلا 

یم ناگدیرفآ  هب  نانآ  تیب  زا  هدـمآ و  دورف  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادـناخ  يوس  هب  یهلا  روما  همه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ایوگ 
 . دسر

 : مینک یم  ضرع  هدرک  باطخ  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  رد 

(2)  . ...مکتویب نم  ردصتو  مکیلإ ،  طبهت  هروُما  ریداقم  یف  ّبرلا  هدارإ 

 . ددرگ یم  جراخ  امش  كرابم  ياه  هناخ  زا  دیآ و  یم  دورف  امش  يوسب  شروما  تارّدقم  رد  راگدرورپ  هدارا 

هب و  دنهاوخ .  یم  اهنآ  دهاوخب  ار  يزیچ  دـنوادخ  یتقو  تسا ،  یهلا  ّتیـشم  هاگیاج  ناراوگرزب  نیا  بولق  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع 
 . دنک یم  لزان  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  فرطرب و  ار  الب  هدرک ،  وحم  ار  شناگدنب  هانگ  دنوادخ  اه  نآ  رطاخ 

 : دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ملسم  نب  دّمحم 

هناـسلو هعماـسلا ،  هنُذاو  هرظاـنلا ،  هَّللا  نیع  مهف  هتمحرل ،  هتمحر  نم  هتمحرو ،  هرون  نم  مهقلخ  هتمحر ،  نم  ًاـقلخ  ّلـجوّزع  هَّلل  ّنإ 
لزنی مهبو  میـضلا ،  عفدـی  مهبو  تائّیـسلا ،  وحمی  مهبف  هّجح ،  وأ  رذـن  وأ  رذـع  نم  لزنأ  اـم  یلع  هؤاـنُماو  هنذإـب ،  هقلخ  یف  قطاـنلا 

یضقی مهبو  هقلخ ،  یلتبی  مهبو  ًاّیح ،  تیمی  مهبو  ًاتّیم ،  ییحی  مهبو  همحرلا ، 

 . 269 یفطصملا :  هراشب  25 ح 23 ،  دیحوتلا :  - 1
 . 153/101 راونألا :  راحب  - 2
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 . هتّیضق هقلخ  یف 

یهلا يانیب  هدید  اهنآ  دننک ،  رهاظ  ار  وا  تمحر  ات  هدرک  قلخ  دوخ  تمحر  رون و  زا  ار  ناشیا  شتمحر ،  زا  تسا  یقلخ  ار  دنوادخ 
ای رادشه  ای  رذـع  زا  تسا  هدرک  لزان  هچنآ  رب  دنتـسه  وا  نیما  و  دـننامدرم ،  نایم  رد  وا  يایوگ  نابز  راگدرورپ و  ياونـش  شوگ  و 

 . دنک یم  لزان  ار  شتمحرو  هدرک  فرطرب  ار  ملظ  هدیزرمآ و  ار  شناگدنب  هانگ  اهنآ  رطاخب  ناهرب ؛ 

نایم رد  ار  شروُما  هدرک و  ناحتما  ار  شناگدیرفآ  نانآ  هلیـسو  هب  و  دـناریم ،  یم  ار  هدـنز  دـنک و  یم  هدـنز  ار  هدرم  ناشیا  ببـسب 
 . دنک یم  ارجا  شناگدنب 

؟  دنتسیک اهنآ  مدرگ ،  وت  يادف  مدرک :  ضرع 

(1)  . ءایصوا دومرف : 

دریمب هک  یسک  میسانشبار و  اهنآ  تسا  هداد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنتـسه  ام  ناماما  زا  ریغ  ءایـصوا  ایآ 
 : دنا هدومرف  رایسب  ثیداحا  رد  و  تساراکنا ،  رفک و  لاح  رد  ندرم  وا  گرم  دسانشن  ار  شماما  و 

(2)  . هّیلهاجلا هتیم  تام  همامإ  فرعیال  وهو  تام  نم 

 . تسا هدرم  ّتیلهاج  راگزور  گرم  هب  هتخانشن ،  ار  شماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره 

دنا هدرک  تبث  ار  نآ  ّتنس  لها  دیناسم  حاحـص و  بتک  هک  تسا  ینـشور  تقیقح  نیا  تسا :  هدومرف  هیلع  هَّللا  ناوضر  ینیما  هماّلع 
دروم نیا  ردو  دهد ،  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  هکنیا  رگم  تسین  لماک  یسک  مالسا  و  تسین ،  يا  هراچ  نآ  دافم  ربارب  رد  عوضخ  زج  و 

دراد یـسک  تبقاع  يدب  هب  هراشا  ریبعت  نیا  و  تسا ،  هدادن  هار  دوخب  یّکـش  نآ  هرابرد  یـسک  هدرکن و  فالتخا  رگیدکی  اب  رفن  ود 
ّتیلهاـج گرم  هکاریز  و  تسا ،  رود  يراگتـسر  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هنوـگ  ره  زا  وا  هکنیا  دریمب و  اوـشیپ  ماـما و  نودـب  هـک 

عون نیرتدب 

 . 167 ح1 دیحوتلا :  - 1
 . 86/13 قاقحإلا :   ، 76/23 راونألا :  راحب  - 2
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(1)  . تسا راکنا  رفک و  لاح  رد  گرم  ینعی  ندرم 

یهاگن دـندرک  یم  فاوط  هبعک  فارطارد  هک  یمدرم  هب  ترـضح  نآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لیـضف  تیاور  نآ  لـیلد  و 
 : دندومرف هدرک و 

هدروآ و يور  ام  فرط  هب  سپس  دننک  فاوطار  هبعک  دنراد  هفیظو  مدرم  انامه  دندرک ،  یم  فاوط  هنوگ  نیا  زین  ّتیلهاج  رصع  رد 
 . دننک هضرع  ام  هب  ار  شیوخ  يرای  ترصن و  هدرک ،  راهظا  ام  هب  تبسن  ار  دوخ  ّتبحم  تیالو و 

 : دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس 

 . (2)« ْمِْهَیلِإ يوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًهَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  »

(3)  . دنشاب لیام  اهنآ  فرطب  هک  هدب  رارق  يروط  ار  مدرم  ياه  لد  ینعی 

اریذپ ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  دشاب  ادهـش  هیبش  امـش  ندرم  ءایبنا و  یگدنز  دننامه  امـش  یگدنز  دیراد  تسود  رگا  سپ 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دـینیبب .  دـیراد  تسود  هک  ار  هچنآ  ات  دـینک ،  يوریپ  نانآ  زا  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  رد  و  هدوب ، 

 : تسا هدومرف  هدرک و  حیرصت  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

لاویلو ًاّیلع  ّلوتیلف  نامحرلا  اهسرغ  یّتلا  نانجلا  نکسیو  ءادهشلا  هتیم  هبشت  هتیم  تومیو  ءایبنألا  هایح  هبـشت  هایح  ییحی  نأ  ّبحأ  نم 
 . یملعو یمهف  مهقزرا  ّمهللا  یتنیط ،  نم  اوقلُخ  یترتع  مّهنإف  هدعب ،  نم  هّمئألاب  دتقیلو  هّیلو 

(4) یتعافش مهلنتال  ّمهللا  یتُّما ،  نم  مهل  نیفلاخملل  ٌلیوو 

ار نآ  نابرهم  دنوادخ  هک  یتشهب  رد  دشاب و  ءادهش  ندرم  دننامه  شندرم  و  ءایبنا ،  یگدنز  هیبش  وا  یگدنز  دراد  تسود  سک  ره 
 ، دنک ادتقا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ناماما  هب  هتفریذـپ و  ار  وا  يایلوا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  دـیاب  ددرگ  نکاس  هداهن  انب 

راب دنا .  هدش  هدیرفآ  نم  تنیط  زا  دنتسه و  نم  ترتع  اهنآ 

 . 360/1 ریدغلا :  - 1
 . هیآ 37 میهاربا ،  هروس  - 2

 . 392/1 ح 1 یفاکلا :  - 3
 . 208/1 ح 3 یفاکلا :  - 4
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 . نک يزور  اهنآ  هب  ارم  ملع  مهف و  اراگدرورپ ؛ 

 . امرفم رادروخرب  نم  تعافش  زا  ار  اهنآ  ادنوادخ ؛  دنک ،  تفلاخم  اهنآ  اب  هک  یسک  رب  ياو  دومرف ):  سپس  )

راتفر هرابرد  هکلب  دینک ؛  ّتقد  نانآ  زیگنا  تفگش  ياهراک  رد  دیسانشب  ار  تلاسر  نادناخ  تالامک  لئاضف و  دیراد  تسود  رگا  و 
ترـضح ّیـصو  تردق  ملع و  هب  هکلب  دـینک ،  هّجوت  مالـسلا  مهیلع  نامیلـس  دواد و  لیعامـسا ،  میهاربا ،  تارـضح  اه :  نآ  نایعیش 

یم ار  باتک  زا  یملع  طقف  وا  هکنیا  اب  هدرک  فّرصت  تعیبط  رد  وا  هنوگچ  دینادب  ات  دیشیدنیب  ایخرب  نب  فصآ  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
 . تسا هدوبن  وا  دزن  باتک  همه  ملع  هتسناد و 

 : دنک یم  تیاکح  نینچ  ار  هّیضق  نآ  میرک  نآرق 

ّینإَو کماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنأ  ْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنأ  ّنِجلا  َنِم  ٌتیْرفِع  َلاق  نیملْـسُم ×  ینُوتْأَی  ْنأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ینیتْأَـی  مُکُّیأ  ُـألَملا  اـهُّیأ  اـی  »
ْنِم اذـه  َلاق  ُهَدـْنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهاءَر  اّمَلَف  ُکفْرَط  ْکَیلإ  َّدَـتْرَی  ْنأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذَّلا  َلاق  ٌنیمأ ×  ّيوََقل  ْهیَلَع 

(1) « . ٌمیرَک ٌّیِّنَغ  ّیبَر  َّنإَف  َرَفَک  ْنَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنإَف  َرَکَش  ْنَمَو  ُرُفْکأ  ْمأ  ُرُکْشَأَء  ینَُوْلبَِیل  ّیبَر  ِلْضَف 

دروایب دناوت  یم  دنیامن  میلست  ار  ناشدوخ  هکنآ  زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  امش  زا  کیمادک  دومرف ) :  شنایفارطا  هب  نامیلس  ترضح  )
 × متـسه نیما  دـنمتردق و  راـک  نیا  رب  نم  يزیخرب و  دوـخ  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم  ار  نآ  نم  تفگ :  ّنـج  زا  یتـیرفع  × 

نینچ نوچ  و  منک ،  یم  رـضاح  وت  دزن  دروخب  مهب  تمـشچ  هکنآ  زا  لـبق  ار  نآ  نم  تفگ :  دوب  وا  دزن  باـتک  زا  یملع  هک  یـسک 
 : دومرف درک  هدهاشم  ار  تخت  درک و 

شدوخ يارب  دـنک  رکـش  سک  ره  و  هنای ؟  متـسه  وا  رازگرکـش  هک  دـیامزایب  ارم  ات  تسا  راگدرورپ  فطل  شـشخب و  لـضف و  نیا 
 . تسا راوگرزب  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  دزرو  رفک  هک  یسک  و  هدرک ،  يرازگساپس  هدومن و  رکش 

 . 38 هیآ 40 -  لمن ،  هروس  - 1
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ّتیباّـهو و راـتفگ  ّدر  هک  تسا  یّمهم  هتکن  مروآ » یم  ار  نآ  نم  « » ِِهب َکـیتآ  اـَنَأ   : » دـیوگ یم  هک  اـیخرب  نـب  فـصآ  شیاـمرف  رد 
 : میهد یم  رّکذت  دنمهفب  رتهب  ار  تیالو  هب  طوبرم  لئاسم  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  يارب  ام  .تساهنآ  لهاج  ناوریپ 

ناکم نامز و  رد  فّرـصت  رب  نآ  نتـسناد  اب  تخومآ ،  وا  هب  ار  دوخ  ءامـسا  زا  یمـسا  هتـشاذگ و  ّتنم  ایخرب  نب  فصآ  رب  دـنوادخ 
نیا و  دوب ،  هلـصاف  خسرف  ناکم 500  ود  نآ  نیب  هک  یلاح  رد  دروآ  سراف  هب  ابـس  تکلمم  زا  ار  سیقلب  تخت  درک و  ادـیپ  تردـق 

نم  : » تفگ نامیلس  هب  دنک  هدافتسا  تردق  نیا  زا  تساوخ  فصآ  یتقو  و  دوب ،  وا  هب  تبـسن  یهلا  شـشخب  لضف و  گرزب  تردق 
« . مروآ یم  ادخ  نذا  هب  ار  نآ  نم   : » تفگنو مروآ » یم  ار  نآ 

ماگنه تسین  بجاو  اـهنآ  رب  درک  تمحرم  تیـالو  تردـق و  ار  دوخ  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  دـنوادخ  یتقو  میمهف :  یم  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 
یم لّسوتم  اهنآ  هب  یتقو  تسین  بجاو  ام  رب  هک  روط  نامه  میهد ،  یم  ماجنا  ادـخ  نذا  هب  ار  راـک  نیا  اـم  دـنیوگب :  تردـق  راـهظا 

اب دـیدرک ،  هظحالم  نامیلـس  ترـضح  هب  ار  فصآ  هتفگ  هک  روط  نامه  دـینک ،  تیانع  ادـخ  نذا  هب  ار  ام  تجاـح  میئوگب :  میوش 
اریز تسا ،  نآ  زا  رتمک  هکلب  تسا  ایرد  هب  تبـسن  يا  هرطق  دننام  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ملع  هب  تبـسن  وا  تردـق  فصآ و  ملع  هکنآ 

.تسا اهنآ  دزن  باتک  یمامت  ملع  ینعی  باتکلا » ملع  »

ْنأ َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنأ  ِباتکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذَّلا  َلاق   » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریثک  نب  نامحّرلادـبع 
دومرفو هداد  رارق  شکرابم  هنیس  يور  ار  نآ  هدرک و  زاب  ار  دوخ  ناتشگنا  نیب  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن   ، (1)« ُکفْرَط ْکَیلإ  َّدَتْرَی 

:

 . هیآ 40 لمن ،  هروس  - 1
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(1)  . هّلک باتکلا  ملع  هَّللاو  اندنعو 

 . تسا ام  دزن  باتک  همه  ملع  ینعی  باتکلا » ملع   » مسق ادخ  هب 

 : دینک هّجوت  هتابن  نب  غبصا  تیاور  هب  تسا ،  ناوارف  دنک  یم  نایب  ار  بلطم  نیا  هک  یتایاور 

زا نآ  مراد و  نیقی  نآ  هب  هک  منک  یم  لاؤس  یبلطم  زا  نم ؛  رورس  يا  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دیوگ :  یم  غبـصا 
 : دومرف  . تسا هتفهن  امش  دوجو  رد  تسا و  رارسا 

؟  ینک هدهاشم  اُبق  دجسم  زور  رد  رکبوبا  اب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هملاکم  یهاوخ  یم  ایآ  غبصا ؛  يا 

 . ما هدرک  هدارا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  درک :  ضرع 

نم تروص  رد  ترـضح  نآ  مدـید ، ار  دجـسم  یندز  مهب  مشچ  زا  رتمک  هدرک و  هدـهاشم  هفوک  رد  ار  دوخ  ناـهگان  زیخرب ، دومرف :
 : دومرف سپس  درک و  یمّسبت 

هدـیدرگ مبیـصن  هدـش  اطع  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  نمو   (2)« ٌرْهَـش اهُحاوَرَو  ٌرْهَـش  اهُّوُدُغ   » درک دواد  نب  نامیلـس  رّخـسم  ار  داب  دنوادخ 
 . تسا

 : دومرف دعب  تسا ،  روط  نامه  مسق  ادخب  مدرک :  ضرع 

 . هَّللا ّرس  لهأ  ّهنأل  اندنعام ،  هقلخ  نم  دحأ  دنع  سیلو  هیف ،  ام  نایبو  باتکلا  ملع  اندنع  نیّذلا  نحن 

 . درادن تسه  ام  دزن  ار  هچنآ  تسا  یهلاّرس  لها  هکنآ  لیلد  هب  ادخ  ناگدیرفآ  زا  سک  چیه  تسا و  ام  دزن  نآ  نایب  باتک و  ملع 

 . میتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیثراو  راگدرورپ و  ناگتسباو  ام  دومرف :  سپس 

 . وش لخاد  دومرف : 

نیا رد  تسا ،  هدیچیپ  دوخ  هب  ادر  هک  مدید  بارحم  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناهگان  مدش ،  دجـسم  لخاد  سپ 
هتفرگ نادند  هب  تشگنا  هک  یلاح  رد  ربمایپ  تسا .  هتفرگ  ار  رکبوبا  نابیرگ  مدرک  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماگنه 

 . 229/1 ح 5 یفاکلا :  - 1
 . هیآ 12 أبس ،  هروس  - 2
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(1)  . داب امش  رب  نم  تنعل  ادخ و  تنعل  دیدوب ،  نم  زا  دعب  یناگدنامزاب  دب  وت  باحصاو  وت  دومرف :  دوب 

نیمز اه و  نامسآ  توکلم  رد  فّرـصت  تردق  ناشتیالو  ياضتقم  هب  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادناخ  اریز  دینکن ،  بّجعت  هعقاو  نیا  زا 
 . دنراد

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هک مرادروخرب  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هب  تبسن  یتردق  رایتخا و  زا  نم  دیرفآ  ار  قلخ  تفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  ّقحب  مسق 
ار نآ  زا  فرح  کی  ایخرب  نب  فصآ  تسا  فرح  ود  داتفه و  راگدرورپ  مظعا  مسا  دیرادن ،  ار  نآ  زا  یـضعب  نتـسناد  لّمحت  امش 

هبترم ود  تشادرب ،  ار  تخت  دومیپ و  ار  نآ  درک ،  فّرصت  دوب  سیقلب  تخت  وا و  نیب  هک  ینیمز  رد  فرح  کی  نآ  اب  تسناد ،  یم 
 . دش ماجنا  ندز  مهب  مشچ  کی  زا  رت  عیرس  لمع  نیا  تشگرب و  لّوا  لکش  هب  نیمز 

 ، تسا هتفهن  وا  بیغ  ملع  رد  تسا و  دنوادخ  صوصخم  هک  تسا  فرح  کی  و  تسا ،  ام  دزن  فرح  ود  داتفه و  مامت  مسق ؛  ادخب 
درک راکناو  درک ،  ادیپ  تفرعم  ام  هب  سک  ره  ار  ام  تخانش  گرزب ،  هبترم و  دنلب  يادخ  ببس  هب  رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  و 

(2)  . تخانشن ار  ام  هک  ره  ار  ام 

 : تسا هدومرف  یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

نیبتـسیو بتکلا  تّهون  اـهبو  نآرقلا ،  مکحم  ریدتـسی  اـهیلع  بتکلا ،  عیمج  بطقو  نآرقلا  بطق  تیبلا  لـهأ  اـنتیالو  لـعج  هَّللا  ّنإ 
(3)  ... . نامیإلا

و دخرچ ،  یم  نآ  روحم  رب  نآرق  مکحم  تایآ  تسا ،  هداد  رارق  ینامسآ  بتک  عیمج  نآرق و  رادم  ار  تیب  لها  ام  تیالو  دنوادخ 
 . ...دیدرگ راکشآ  نامیاو  هدش  هزاوآ  دنلب  ینامسآ  بتک  نآ  ببس  هب 

 . 52/4 بلاط :  یبا  لآ  بقانم  باتک  زا  لقن  هب   ، 184/44 راونألا :  راحب  - 1
 . 37/27 ح 5 راونألا :  راحب  - 2

 . 5/1 یشاّیع :  ریسفت  - 3
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دزن نآ  ملع  دـنا  هدرک  ناهنپ  اـم  شریذـپ  مدـع  رطاـخب  هچنآ  اـّما  و  دـنا ،  هدرک  راـهظا  دـنا و  هدومرف  هچنآ  زا  تسا  يرادـقم  نیا ، 
نایب زا  ناشیا  فدـه  و  تسا ،  اهنآ  لوبق  مدرم و  كرد  هزادـنا  هب  دـنا  هدرک  رکذ  دوخ  تالامک  لئاضف و  زا  هچنآ  تسا .  دـنوادخ 

هتـشذگ اـهنیا  زا  و  تسا ،  یلاـع  بتارم  هب  اـهنآ  ندـناسر  میقتـسم و  هار  هب  اـهنآ  ندرک  دراو  مکحم و  قیاـقح  هـب  مدرم  داـشرا  نآ 
 : تسا هدومرف  دنهد و  رّکذت  اروا  ياه  تمعن  هک  تسا  هداد  روتسد  دنوادخ 

(1) « . ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمأَو  »

 . نک وگزاب  ار  تراگدرورپ  ياه  تمعن  ینعی 

 . تسا اهنآ  هب  دنوادخ  ياه  تمعن  نیرتگرزب  يروآدای  اهنآ  لئاضف  رکذ  و 

 : دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  بلطم  نیا  دّیؤم  و 

 . دشک یم  ار  امش  باحصا  هدرک و  یئوگدبو  ازسان  هیواعم  دندرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ناورهن  زا  تشگزاب  زا  دعب 

رّکذـت ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  دورد و  یهلا و  ءاـنث  دـمح و  زا  دـعب  يا  هبطخ  نمـض  رد  ترـضح  نآ 
 : دومرف شلوسر  رب  راگدرورپ  ياهتمعن 

« . ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمأَو   : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدوب ،  هتفگن  متفگ  ار  هچنآ  دوبن  میرک  نآرق  رد  هیآ  نیا  رگا 

وت ششخب  لضف و  رطاخ  هب  و  تسین ،  شرامش  لباق  هک  تیاهتمعن  رطاخب  تسا  وت  راوازس  شیاتـس  ساپـس و  ادنوادخ  دومرف :  دعب 
 . تسین یندش  شومارف  هک 

هتخانـشن ارم  دیلهاج و  نم  نأش  هب  تبـسن  زونه  ایوگ  هدش و  کیدزن  ملجا  منیب  یم  انامه  و  هدیـسر ،  هچنآ  هدیـسر  نمب  مدرم ؛  يا 
مترتع ادخ و  باتک  نآ  و  تشاذگ ،  اجب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  مراذگ  یم  اجب  امـش  نایم  رد  و  دـیا ، 

(2)  . تسا هدیزگرب  ربمایپو  نابوخ  رورس  ءایبنا و  متاخ  ینعی  تاجن  فرطب  هدننک  تیاده  نآ  ترتع  نامه  هک  دنشاب  یم 

 . هیآ 11 یحض ،  هروس  - 1
 . 12 یفطصملا :  هراشب  - 2
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فیعـض و اهنآ  راکفا  ضیرم و  مدرم  ياه  لد  نوچو  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  دـنا  هدومرف  دوخ  لئاضف  هراـبرد  ار  هچنآ  اـم  ناـماما 
نوچ دـنرادنار ،  قیاقح  همه  شریذـپ  لّمحت و  بات  مدرم  اریز  دـنا ؛  هدرکن  نایب  ار  دوخ  لئاضف  همه  تسین  لماک  نانآ  ياه  لـقع 

 . دنسر یم  لامک  هب  یملع  یلقع و  رظن  زا  مدرم  درک  مایق  هَّللا  ءاشنإ  مالسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  و  تسا ،  نیگنس  ّقح 

 : دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  ام  يالوم  هک  روط  نامه 

(1)  . مهمالحأ اهب  تلمکو  مهلوقع ،  اهب  عمجف  دابعلا ،  سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ 

زا اـه  هشیدـنا  اـه و  لـقع  نآ  تکرب  هب  دـهد ،  یم  رارق  ناگدـنب  رـس  يور  رب  ار  دوخ  تسد  درک  ماـیق  تیب ) لـها   ) اـم مئاـق  یتـقو 
 . ددرگ یم  لماک  اهنآ  مهف  هدرک و  ادیپ  تاجن  یگدنکارپ 

 . دنریذپب ار  نآ  دننک و  كرد  دنناوت  یم  ار  قیاقح  رارسا و  مدرم  دوش  ناگدنب  هب  یفطل  نینچ  یتقو  نامز ،  نآ  رد 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

(2)  . همتخی مئاقلاو  ّالإ  ّرس  نم  امو  هحتفأ  انأو  ّالإ  ملع  نم  ام  لیمک ؛  ای 

( هیلع هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  هکنآرگم  تسین  يّرـس  چیه  ما و  هدرک  زاغآ  ار  نآ  نم  هکنیا  رگم  تسین  یملع  چیه  لیمک ؛  يا 
 . دناسر یم  نایاپ  هب  ار  نآ 

نایم رد  ار  قیاقح  مولع و  تخاس ،  نشوردوخ  رون  هب  ار  نیمز  دـیدرگ و  رهاـظ  هادـف  اـنحاورا  هَّللا  هّیقب  ترـضح  هک  یماـگنه  سپ 
لوقع و دراذگ ،  یم  نامدرم  رس  رب  ار  دوخ  فیرش  تسد  هکنیا  رطاخ  هب  ترضح  نآ  همیرک  تلود  رد  اریز  دنک ؛  یم  رشتنم  مدرم 

 . ددرگ یم  لماک  ناشمهف  دنک و  یم  ادیپ  زکرمت  نانآ  راکفا 

 - باتک نیا  هلمج  نآ  زا  میا -  هدیسر  هچنآ  هب  ام  هدیسر و  ام  هب  هچنآ  سپ 

 . 328/52 ح 47 راونألا :  راحب  - 1
 . 269/77 راونألا :  راحب  - 2
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نیا بلاطم  زا  دیـشاب و  هتـشادن  تشحوو  هدرکن  راکنا  ار  نآ  زگره  تسین ،  ناـشیا  بقاـنم  لـئاضف و  ياـیرد  زا  يا » هرطق   » زا شیب 
تمحرزا هدومن  وجتـسج  و  دنک ،  دایز  یحو  نادناخ  فراعم  رد  ار  امـش  مهف  دینک  اضاقت  یلاعت  يادخ  زا  و  دینکن ،  بّجعت  باتک 

 : دیامرف یم  میرک  نآرق  اریز  دیشابم ،  سویأم  وا 

(1) « . نوُِرفاکلا ُمْوَقلا  اَّلإ  هَّللا  حْوَر  ْنِم  سَْأیَیال  هَّنإ  »

 . دنشاب یمن  سویأم  دنرفاک  هک  یموق  زج  ادخ  تمحر  زا 

 : دییوگب یتسه  همه  ياورنامرف  رایتخا و  بحاص  الوم و  هب  و 

(2) « . نیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَصَتَو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِجَو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأَو  انَّسَم  ُزیزَعلا  اَهُّیَأ  ای  »

رپ ار  ام  هنامیپ  میا ،  هدروآ  يور  امـش  هب  كدـنا  رایـسب  يا  هیامرـس  اب  ام  هدروآ و  يور  یگراچیب  ام  لها  ام و  هب  ملاع ؛  هاـشداپ  يا 
 . دهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  امن ،  ناسحا  یکین و  ام  رب  نک و 

لسرم ّیبن  ای  بّرقم  هتشرف  هک  ار  هچنآ   » دیریذپب دیناوت  یم  دومن  ناسحا  امش  هب  ار  فراعم  ندیمهف  نامرورس  الوم و  هک  یماگنه  و 
رابخا زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رارسا  دراد .  ار  نآ  شریذپ  ّتیلباق   (3)« هدرک ناحتما  نامیا  يارب  ار  شبلق  ادخ  هک  يا  هدنب  ای  و 

 . دیامن يزور  رون » ياهایرد   » زا يا  « هرطق  » امش ام و  هب  دنوادخ  دینک ،  كرد  تسا  هدیسر  هک  یتایاور  و 

 . هیآ 87 فسوی ،  هروس  - 1
 . هیآ 88 فسوی ،  هروس  - 2

 . 21 تاجردلا :  رئاصب  - 3
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 : باتک فّلؤم 

 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضحرّهطم  مرح  رد  تعامج  ماما  فرشا و  فجن  روهشم  ياملع  زا  هللا  همحر  ّفلؤم 

 : تسا هدومرف  ّفلؤم  لاح  حرش  رد  ینارهط  گرزب  اغآ  جاح  رگشواک  هماّلع 

نیسّردم زا  ءاملع و  زا  يزیربت  یجواس  يوسوم  نیسحدّیس  رسپ  هَّللارصن ،  دّیس  رسپ  دمحا ،  دّیس  رسپ  یضر ،  دّیس  رـسپ  دمحا  دّیس 
دنا و هدرک  یگدنز  اجنآ  رد  لسن  هب  لسن  وا  دالوا  دش ،  لقتنم  زیربت  هب  اجنآ  زا  دوب و  جواس  لها  نیـسح  دّیـس  وا  گرزب  ّدج  دوب ، 

 . دنا هتشگ  رهاظ  یناگرزب  نادنمشناد و  اهنآ  نایم  رد 

یضعب زا  ار  یتامّدقم  سورد  تفای .  امن  دشر و  اجنآرد  دش و  ّدلوتم  زیربت  رهش  رد  یناثلا 1325  عیبر  خیرات 12  رد  طبنتسم  موحرم 
رد دومن و  ترجاهم  فرشا  فجن  هب  لاس 1347  رد  تفای و  روضح  يزیربت  قداص  ازریم  هماّلع  سردرد  و  تفرگ ،  ارف  ناـگرزب  زا 

تکرش یناهفصا  نسحلاوبا  دّیس  یناوریا و  یلع  ازریم  یقارع و  نیدلا  ءایض  خیش  ینیئان و  نیسح  دّمحم  ازریم  دننام  یناداتسا  سرد 
خیش هماّلع  موحرم  زا  دنا و  هداد  هزاجاوا  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  یضعب  تشون و  لوصا  هقف و  رد  ار  ناشیا  زا  یضعب  تاریرقتو  درک ، 

 . دراد تیاور  لقن  هزاجا   (1) ّفلؤم زا  و  یمق ،  ساّبع 

 : درب مان  ناوت  یم  ار  ریز  ياه  باتک  ناشیا  راثآ  زا 

 . تسا هدش  غراف  نآ  فیلأت  زا  لاس 1360 ه ق  رد  هک  هرتعلاو » ّیبنلا  بقانم  راحب  نم  هرطقلا   - » 1

 . تسا هعیرذلا »  » ّفلؤم ینارهط ،  گرزب  اغآ  جاح  روظنم  - 1
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 . تسا هدناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  1371 ه ق  لاس رد  هدش و  فیلأت  دلج  هس  رد  باتک  نیا  نیدلا » لوُصا  یف  ّقحلا  لئالد   - » 2

« . نیدّجهتملاو نیحلاصلا  ءایض   - » 3

 . تسا هدومن  نآ  هب  یتافاضا  ناشیا  هک  ردص ،  نسح  دّیس  هماّلع  هتشون  نیکلاسلا » جهنو  نیحلاصلا  لیبس   » باتک همجرت   - 4

يوضر دّمحم  دّیس  جاح  همّالع  زا  هزوجرا  هک  تسا  نامیا  نید و  لوصا  نایب  رد  يا  هزوجرا  حرش  رد  باتک  نیا  نایبلا » زجوأ   - » 5
 . دشاب یم  يریمشک 

هَّللا سّدـق  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  همّالع  یناوریا و  یلع  ازریم  جاح  همّالع  ینیئان ،  هماّلع  ياه  سرد  بساکم و  رب  یتاقیلعت   - 6
(1)  . تسا هدنام  اجب  ناشیا  زا  مهحاورأ 

 : دسیون یم  ناشیا  لاح  حرش  رد  فجنلا » یف  بدألاو  رکفلا  لاجر  مجعم   » دوخ باتک  رد  ینیما  يداه  خیش  راوگرزب  ملاع 

 ، اوقت لها  هبتر ،  یلاـع  نیدـهتجم  تلیـضفاب ،  ياـملع  زا  ياـّفوتم 1399 :  ّدلوتم 1325 -  دمحا ،  دّیـس  نب  یـضر  دّیـس  نب  دمحا 
 . درک یم  تعامج  هماقا  هک  دوب  یناسک  زا  و  شالترپ ،  واکجنک و  یّفلؤم  لوصا ،  هقف و  دیتاسازا  وا  دوب .  حلاص  لامعا  تدابع و 

فرـشا فجن  هب  لاـس 1347  رد  نآ  زا  سپ  تخومآ ،  اـجنآ  سانـشرس  ياـملع  دزن  ار  یتامّدـقم  سورد  و  دـش ،  دـّلوتم  زیربـت  رد 
دّمحم ازریم  نوچ  یناـگرزب  رـضحم  زا  درک و  تکرـش  فورعم  دـیتاسا  اـه و  ّتیـصخش  یـسرد  ياـه  هزوحرد  و  درک ،  ترجاـهم 

 . درب یملع  ناوارف  ياه  هدافتسا  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیسو  یناوریا  یلع  ازریم  یقارع ،  نیدلا  ءایض  خیش  ینیئان ،  نیسح 

یئاپرب تدابع و  قیقحت ،  فیلأت ،  هب  فجن  رد  دوخ  تماقا  تّدم  رد 

 . 100/1 رشع :  عبارلا  نرقلا  یف  رشبلا  ءابقن  - 1
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ینافراد لاس 1399  رد  ماجنارـس  و  دوبرادروخرب .  ناوارف  تدابع  قیفوت  یلاع و  ياوقت  دـهز و  زا  هراومه  و  دوب ،  لوغـشم  تعامج 
 . تفگ کّیبل  ار  قّح  توعد  عادو و  ار 

 . دنشاب یم  یلع  دّمحم  دّیس  نیسح و  دّمحم  دّیس   (1)  ، یضر دّمحم  دّیس  رتکد  یلع ،  دّیس  ماقمالاو  بیدا  ناشیا :  نارسپ 

 : تسا هدرب  مانار  ریز  بتک  میدرب -  مان  هک  ییاه  باتک  زا  ریغ  ناشیا -  هدش  پاچ  راثآ  زا  سپس 

( . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتقم  رد  « ) یسألاو ءاثرلا   - » 7

« . 1 هراشبلاو 2 -  هرایزلا   - » 8

« . كرادملاو کسانملا   - » 9

(1  - 2 لئاسولا (2) .(  نسحأب  لئاسرلا  متاخ  بختنم   - » 10

 : باتک فیلأت  زا  دعب  وا  ّمهم  يایؤر  فّلؤم و 

: دندرک لقن  نم  يارب  یلاعلا  هّزع  ماد  طبنتسم  یلع  دّیس  جاح  ياقآ  ناشیا  تلیضف  اب  راوگرزب و  دنزرف 

رب وا  رـس  هتفر و  ایند  زا  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  باتک  نیا  لّوا  ءزج  فیلأت  زا  دعب  دیازفیب  شتاجرد  رب  ادخ  هک  نم  نأشلا  میظع  ردـپ 
بّجعت تشاد  وا  نأش  تمظع  ماقم و  يدنلب  رب  تلالد  هک  ّتیعقوم  نیا  نتشاد  زا  تسا ،  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  شردام  يوناز 

هب لاوئس  نیا  ات  و  یبایب ؟  ار  تمظع  نیا  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  يا و  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  هنوگچ  دنک :  یم  لاوئـس  دوخ  زا  هدرک و 
 : هک دندومن  ماهلا  وا  هب  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ملاع  نانز  رورس  دنک  یم  روطخ  شرکف 

یلام هنیزه  اب  و  هدجم ،  ماد  طبنتـسم  یلع  دّیـس  جاح  ياقآ  بانج  ّفلؤم  دـشرا  دـنزرف  داهنـشیپ  اب  دنمـشزرا  باتک  نیا  همجرت  - 1
 . تفرگ ماجنا  طبنتسم  یضر  دّیس  رتکد  ياقآ  بانج 

- … 2
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 . تسا هدومن  يروآ  عمج  ار  هرطقلا »  » باتک هک  تسا  یسک  شاداپ  نیا  هرطقلا ، »  » باتک ّفلأ  نم  ءازج  اذه 

بـش ره  لاس  لهچ  تّدم  رد  هک  دوب  یـسک  لّوا  وا  دندرک :  لقن  میارب  مراد  نانیمطا  اهنآ  هتفگ  هب  هک  یناسک  نیّقثوم و  زا  یـضعب 
مّدقم دوخ  ربار  موحرم  نآ  رّهطم  مرح  راددیلک  اریز  دـش ، یم  بایفرـش  مالـسلاو  هالـصلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  هب  رحـس  ماگنه 

 . داد یم  وا  هب  ار  دیلک  هتشاد و 

مرح برد  سپـس  تسب و  یم  ار  نآ  هقیقد  دنچ  يارب  دش و  یم  دراو  دوخ  درک  یم  زاب  ار  مرح  برد  هکنآ  زا  دعب  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا هدوب  لوغشم  یتدابع  هچ  هب  هقیقد  دنچ  نآ  رد  هک  تسناد  یمن  یسک  دوشگ و  یم  راّوز  يور  هب  ار 

نآ رب  ار  دوخ  تروص  هتـسشن و  سّدقم  حیرـض  رانک  هک  مدید  اهرحـس  زا  یـضعب  رد  ار  وا  تفگ :  نم  هب  شناکیدزن  زا  یکی  یلو 
دّجهت هب  حبص  زامن  ماگنه  ات  درک  یم  زاب  ار  مرح  برد  هکنآ  زا  دعب  و  درک ،  یم  كاپ  ار  نآ  رابغ  شفیرـش  نساحم  اب  هتـشاذگ و 

 . دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مرحرد  تعامج  ماما  اهنت  وا  تفر  ایند  زا  ات  دوب و  لوغشم  راگدرورپ  تدابع  و 

شیارب نتفر  هار  هک  ینامز  طقف  دوش ،  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هدایپ  هعمج  ياـه  بش  دوب  دـّیقم  رمع  ماـمت  رد 
ربخ مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تراـیز  هب  شرفـس  نیرخآ  رد  دومنن ،  كرت  ار  تراـیزو  درک  هدافتـسا  هّیلقن  لـئاسو  زا  دوبن  نکمم 

ار مرمع  رخآ  ياهسفن  مهاوخ  یم  و  تسا ،  نم  عادو  ترایز  ترایز ،  نیا  دوب :  هتفگ  شناتسود  زا  یـضعب  هب  هداد و  دوخ  تافوزا 
 . تفر ایند  زا  زور  نامه  ردو  هتشگرب  فجن  هب  اذل  مشاب ،  فجن  رد 

ِهَرِخْالا ال ِیفَو  اْینُّدلا  ِهویَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  مَُهلو  « ، » تفر ایند  زا  دنمتداعـس  درک و  یگدنز  دنمتداعـس  « ؛ » ًادیعـس تامو  ًادیعـس  شاع  »
رد و  ینامحر ) ياهباوخ  ندید  اب   ) ایند رد  اهنآ  يارب  و  « ؛  (1) ُمیظَْعلا »  ُزْوَْفلاَوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلیْدبَت 

 . هیآ 64 سنوی ،  هروس  - 1
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بیصن گرزب  يزوریپ  نیا  هک  تسین  یلیدبت  رییغت و  ار  ادخ  نانخس  دسر ،  یم  تراشب  وا ) ياهتمعن  ادخ و  ءایلوا  ندید  اب   ) ترخآ
« . تسادخ ناتسود 

 : باتک

ّفلؤم هک  مالـسلا  مهیلع  وا  نیرهاط  تیب  لها  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لـئاضف  رد  فورعم  تسا  یباـتک  هرطقلا » »
 . تسا هتسج  هرهب  یناوارف  یپاچ  یّطخ و  ياه  باتک  زا  نآ ،  يروآ  عمج  يارب 

پاچ ياه  باتک  زا  اهنآ و  زا  هتشاد ،  ار  سیق » نب  میلس   » باتک لثم  یـشزرااب  یّطخ  ياه  باتک  دوخ  یـصخش  هناخباتک  رد  ناشیا 
 . تسا هدرک  هدافتسا  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  راونألا » راحب   » دنمشزرا باتک  ًاصوصخم  هدش 

فیرظ دّمحم  خیـش  نیملـسملاو  مالـسإلا  هّجح  بانج  ار  نآ  لّوا  ءزج  دوب ؛  هدـش  پاچ  ًالبق  باتک  نیا  زا  يا  هدـشن  قیقحت  هخـسن 
و داد ،  همادا  نایمیحر  نیـسح  دّمحم  ياقآ  بانج  ردـقیلاع  قّقحم  لضاف و  يراکمه  تکراشم و  اب  ار  نآ  مّود  ءزج  دومن و  قیقحت 
تایآ و ددرگ ،  حالـصا  نآ  یلـصا  رداصم  هب  عوجر  اب  باتک  ات  دندرک  شـشوک  دوبن  تاهابتـشا  زا  یلاخ  هدش  پاچ  هخـسن  نوچ 

هَّللا ءاشنا  دمآرد و  رضاح  لکش  هب  باتک  ات  دنداد ،  حیضوت  یقرواپ  رد  ار  لکـشم  تاغل  زا  یـضعب  هدومن و  جارخا  ار  نآ  ثیداحا 
و دشاب ،  شخب  ینـشور  دندرگ  دنم  هرهب  نآ  رون  زا  دنهاوخب  هک  اه  نآ  يارب  دیفم و  دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنهاوخب  هک  اهنآ  يارب 

 . تسا نایناهج  راگدرورپ  ياتمه  یب  تاذ  صوصخم  ساپس  دمح و 

یناتسیس يدهتجم  یضترم  دّیس 
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فّلؤم همّدقم 

هراشا
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یلاعت هَّللا  همحر 

دوخ و ّتبحم  هدومن و  یفّرعم  ام  هب  ار  شیوخ  ياه  تّجحو  هدناسانـش  اـم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  ساپـس  دـمح و 
دّمحم شربمایپ  نیرخآ  رب  نایاپ  یب  دورد  مالـس و  و  تسا ،  هداد  رارق  شناگدنب  لمع  نیرتهب  ار  نآ  هدرک و  ماهلا  ام  هب  ار  شئایلوا 

 . داب وا  كاپ  نادناخ  زا  شناگدیزگرب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نیا ینامز  دـیوگ :  طبنتـسم » يزیربت  يوسوم  نیدـلا  یـضر  دـمحا   » شناد ملع و  نارازگتمدـخ  ِنیرتمک  باتک ،  ّفلؤم  دـعب ،  اـّما 
رارق هعلاطم  دروم  ّتقد  اب  هدرک ،  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  هک  ار  تیاور 

 : تسا هدومرف  ترضح  نآ  هک  مدوب  هداد 

یمن یـسک  شدوخ  زا  ریغ  هک  هداد  رارق  یلئاضف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح  مردارب  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ناـهانگ دـنوادخ  دـنک  يروآداـی  دراد  رارقا  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  ار  لـئاضف  نآ  زا  یتلیـضف  سک  ره  درامـشب ،  ار  نآ  ددـع  دـناوت 

 . دوش تمایق  دراو  سنا  ّنج و  هانگ  اب  هچرگ  دزرمایب  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و 

 . دننک رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف  دشاب  یقاب  هتشون  نآ  زا  یّطخ  ات  دسیونب  ار  لئاضف  نآ  زا  یتلیضف  سک  ره  و 

اب هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دهد  ارف  شوگ  لئاضف  نآ  زا  یتلیضف  هب  سک  ره  و 
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 . دزرمایب هداد  ماجنا  مشچ  اب  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دنک  هاگن  لئاضف  نآ  زا  يا  هتشون  هب  سک  ره  و  دشخبب ،  هدش  بکترم  شوگ 

 : دومرف سپس 

.هئادعأ نم  هءاربلا  هتیالوب و  ّالإ  دبع  نامیا  لبقی  و ال  هدابع ، هرکذ  و  هدابع ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  رظنلا 

زا يرازیب  ترضح و  نآ  تیالو  اب  زج  یسک  نامیا  و  تسا ،  تدابع  وا  دای  تدابع و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  ندرک  هاگن 
(1)  . دوش یمن  هتفریذپ  وا  نانمشد 

ندرک هبوت  قیفوت  وا  هب  ینعی  دـشخبب » زین  ار  وا  هدـنیآ  ناـهانگ  دـنوادخ   : » دـنا هدومرف  تیاور  رد  هکنیا  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
مزال تسا  دنـسپان  تشز و  یلقع  رظن  زا  هک  هانگ  ینامرفان و  رد  هزاجا  هلمج  نیا  زا  ات  دـنادرگ  ریخب  ار  وا  تبقاع  هدومن و  تمحرم 

 . دیاین

 : دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  تفگ :  ازعملا  یبا  تسا :  هدرک  لقن  یفاک  لوصا  رد  هک  ار  یتیاور  و 

 : دومرفو تسین ،  ینامیا  ناردارب  ترایز  زا  رت  هدنشک  وا  رکشل  سیلبا و  يارب  يزیچ  چیه 

دّدخت ّالإ  محل  هغـضم  سیلبإ  هجو  یلع  یقبی  الف  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  انلـضف  نارکذـی  ّمث  هَّللا ، نارکذـیف  نایقتلی  نیَنمؤملا  ّنإو 
ّالإ بّرقم  کلم  یقبیال  یّتح  هنونعلیف  نانجلا  ناّزخو  ءامـسلا  هکئالم  ّسحتف  ملألا ، نم  دـجت  اـم  هّدـش  نم  ثیغتـستل  هحور  ّنأ  یّتح 

 . ًاروحدم ًاریسح  ًائساخ  عقیف  هنعل ،

سیلبا هرهچ  رب  دـنیامن  یم  وگتفگ  ار  تیب  لها  ام  لئاضف  دـننک و  یم  دای  ار  ادـخ  هدرک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  نمؤم  رفن  ود  یتقو 
نآ تشهب  ناراد  هنازخ  نامسآ و  ناگتشرف  دیآ ،  یم  دایرفب  درد  تّدش  زا  وا  حور  هکنآ  ات  دزیر  یم  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یتشوگ 

(2)  . دیامن تنعل  ار  وا  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یبّرقم  هتشرف  چیه  دننک و  یم  تنعل  ار  وا  هدرک و  ساسحا  ار 

.114 نیظعاولا : هضور  ، 52/2 هبکاسلا : هعمدلا  196/38 ح4 ، راونألاراحب : ، 28 سلجم 201 ح10  قودص : یلاما  - 1
 . 258/63 ح 131 و 263/74 ح 61 راونألا :  راحب  651/5 ح 8 ،  یفاولا :  188/2 ح7 ،  یفاکلا :  - 2
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 : دومرف هک   ، هدش لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد  هک  يرگید  تیاور  و 

ناشیا تکرب  هب  هکنآ  ات  دـیروآ  دایبار  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  دوخ  ياه  يراتفرگ  بئاصم و  ماگنه  دّـمحم ؛  تّما  يا 
 . دنک يرای  دنا  هدرک  دصق  ار  امش  هک  ینیطایش  رب  ار  امش  رب  لّکوم  ناگتشرف  ادخ 

ار شناهانگ  هک  تسا  يا  هتشرف  پچ  فرط  زا  دسیون و  یم  ار  وا  تانسح  هک  تسا  يا  هتشرف  وا  تسار  فرط  زا  امش  زا  کی  ره  اب 
یم هسوسو  وا  بلق  رد  ناطیـش  ود  نآ  یتـقو  دـننک ،  یم  هارمگ  ار  وا  هک  سیلبا  فرط  زا  تسا  ناطیـش  ود  وا  اـب  و  دـنک ،  یم  تبث 
نآ تفگ ،  ار  نیبّیطلا »]  ] هلآو دّمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح  ال   » فیرش رکذ  درک و  ادخ  دای  رگا  دننک 
ددم يرکـشل  هبار  ام  میدش  هتـسخ  ام  هک  دننک  یم  تیاکـش  هدمآ  سیلبا  دزن  دننک ، تیلاّعف  دنناوت  یمن  هدـش  بوکرـس  ناطیـش  ود 

مهیلع دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هدرک و  ادخ  دای  دننک  یم  دصق  ار  وا  هکنیمه  دتـسرف ، یم  کمک  اهنآ  يارب  رفن  رازه  ناسرب ،
.دنهد رارق  دوخ  هلمح  دروم  ار  وا  دنناوت  یمن  دننک و  یمن  ادیپ  ذوفن  يارب  یهار  اهنآ  دتسرف ،  یم  مالسلا 

 . دینک هارمگ  ار  وا  هدرک و  هبلغ  وا  رب  ات  دینک  هلمح  وا  هب  ترکشل  وت و  تسین ،  وا  فیرح  تدوخ  ریغ  یسک  دنیوگ :  یم  سیلبا  هب 

هتفرگ فده  ارم  هدنب  شرکـشل  هارمه  هب  سیلبا  دـیامرف :  شا  هکئالم  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  درک  يا  هدارا  نینچ  سیلبا  نوچ 
 . دیگنجب اهنآ  اب  دیباتشب و  وا  کمک  هب  دنا ، 

زا ییاهریـشمش  اهنآ  تسد  هب  دـنراوس و  شتآ  زا  یئاـه  بکرم  رب  هک  یلاـح  رد  هتـشرف  رازه  دـص  يدورطم  ناطیـش  ره  لـباقم  رد 
دنشک یم  یپ  رد  یپ  اه  هحلسا  نیا  اب  ار  اهنآ  ناگتشرف  دنوش .  دربن  هدامآ  تسا ،  شتآزا  ییاه  هحلـسا  ریت و  رجنخ ،  هزین ،  شتآ ، 
نّیعم مولعم و  تقو  ات  هک  يا  هداد  هدعو  نم  هب  ایادـخ ،   : دـیوگ یم  دـنهد ،  یم  رارق  وا  رب  ار  هلحـسا  هدرک  ریـسا  ار  سیلبا  هکنیا  ات 

 . مشاب هتشاد  تلهم 

امش منکن ،  ّطلـسم  درد  باذع و  هحلـسا و  وا  رب  هک  ما  هدادن  هدعو  یلو  مناریمن  ار  وا  ما  هدرک  هدعو  دیامرف :  ناگتـشرف  هب  دنوادخ 
نیشتآ حالس  اب  ار  وا 
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 . مراد یم  هگن  هدنز  اروا  نم  دینزب و  دوخ 

ّرثأتم لاح  نیا  رد  شا  هدش  هتشک  دالوا  دوخ و  لاح  رب  سیلبا  دننک ،  یم  شیاهر  هدرک و  دراو  رایسب  ياه  تحارج  وا  رب  ناگتـشرف 
 . دنک یمن  اوادم  نیکرشم  رفک  يادص  زج  ار  وا  تاحارج  تسا و  كانمغ  و 

رییغت رگا  و  دـنامب ،  یقاب  شیارب  سیلبا  ياه  تحارج  دـهد  همادا  نداتـسرف  دورد  وا و  دای  ادـخ و  تعاط  رب  نمؤم  صخـش  نآ  رگا 
دنک ادیپ  ّطلست  هدنب  نیا  رب  هدرک و  ادیپ  دوبهب  سیلبا  تاحارج  دیامن  شالت  وا  نیمارف  زا  یچیپرـسو  ادخ  تفلاخم  رد  دهد و  شور 
مار لیلذ و  نآلا  میدیشک  صخش  نیا  زا  ام  هچنآ  دیراد  رطاخب  دیوگ :  نیطایـش  هب  سپـس  دوش ،  یم  راوس  وا  رب  هدومن  ماجل  ار  وا  و 

 . دیوش راوس  وا  رب  نونکا  امش  هدیدرگ ،  ام 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپس 

متلز نإو  هلآو ، دّمحم  یلع  هالـصلاو  هرکذو ، هَّللا  هعاط  یلع  اوموادف  هتاحارج ، ملأو  هنیع  هنخـس  سیلبإ  یلع  اومیدت  نأ  متدرأ  نإف 
 . هتدرم ضعب  مکتیفقأ  بکریف  سیلبإ  ءارُسا  متنک  کلذ ، نع 

لآ دّمحم و  رب  تاولص  و  وا ،  دای  ادخ و  تعاطا  رب  دشاب  كانمغ  ّرثأتم و  ًامئاد  دشاب و  یقاب  وا  رب  سیلبا  تاحارج  دیهاوخ  یم  رگا 
(1)  . دنوش راوس  امش  رب  وا  نایرکشل  زا  یضعب  هتشگ و  شیلبا  ریسا  دیدرکن  نینچ  رگا  و  دیشاب ،  هتشاد  تموادم  دّمحم 

هتـشر هب  ار  نآ  هتفرگ و  يا  هرطق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  نارکیب  يایرد  زا  هک  متـشاد  تسود  تایاور  نیا  هظحالم  زا  دـعب 
« مالـسلا مهیلع  هرتـعلاو  ّیبـنلا  بقاـنم  راـحب  نم  هرطقلا   » باـتک ار  نآ  مهد و  رّکذـت  تسه  هک  یتـصرف  رادـقم  هب  مروآرد و  ریرحت 

 . مدیمان

هایاجس باتکلا  بعوتسی  فیک 

اراحبلا ءاکرلا  حزنی  لهو 

؟  دیشک ار  ایرد  بآ  دوش  یم  یکچوک  هلایپ  اب  ایآ  و  دشاب ؟  هتشادرب  رد  ار  اهنآ  لئاضف  تامارک و  دناوت  یم  باتک  نیا  هنوگچ 

 : تسا هتفگ  يرگید  رعاش 

 . 396 مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  - 1
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نکیل ایرد  تفص ز  دراین  هرطق 

ایرد تیاکح  دنک  دوخ  ردق  رب 

نکیل اشروخ  تفص ز  دراین  هّرذ 

اشروخ تیاور  دنک  دوخ  لثم  رب 

دیشروخ تعلط  ثیدح  دناد  هچ  هّرذ 

ءاقنع تقلخ  زومر  دناد  هچ  هّشپ 

* * *

اهئانا متخ  نامدنلا  رظن  ولف 

متخلا کلذ  اهنود  نم  مهرکسأل 

 . درک دهاوخ  تسم  ندیماشآ  نودب  ار  اهنآ  رهُم  نیمه  دننک ،  هاگن  هدش  هدز  اهفرظ  رب  هک  ار  يرهم  نامیدن  رگا  و 

نطو ءانثلاو  هّیحتلا  فالآ  اهفّرشم  یلع  فرشا  فجن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راوج  رد  هک  ینامز  رد  ار  باطتـسم  باتک  نیا  و 
والوم تاضویف  سّدـقم و  مرح  نآ  تاکرب  زا  دوش  تفای  نآ  رد  هک  یـشزرااب  تاقیقحتو  فیطل  تاـکن  مدرک ،  يروآدرگ  متـشاد 

 . مازگساپس گرزب  ياطع  فطل و  نیا  رب  ار  راوگرزب  ماما  نآ  ادخ و  تسا ،  هیلع  همالسو  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  مرورس 

لضف ریرس  مناسر  شرعب  را  نم  اهاش 

مرد نیا  جاتحم  مبانج و  نآ  كولمم 

ملسگب وت  زا  رهم  وت و  زا  لد  منکرب  رگ 

مرب اجک  لد  نیا  منکفا ، هک  رب  رهم  نیا 

* * *

تسا رهگ  رپ  هاش  حدم  زا  ملد  هنیفس 

ماّلعلا ملاع  ملع  نیدب  لاح  هاوگ 
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هبانج لوح  ضرألا  كولم  فوطت 

هبارت مثلب  یظحل  مکل  یعستو 

هب الع  تیب  هَّللا  تیبک  ناکف 

هبابب كولملا  ناجیت  محازت 

اهماحدزا مالتسإلا  دنع  رثکیف 

ّتلمأو ًاعوط  ضرألا  كولم  هاتأ 

تّللهت هنم  لضفلا  باحس  اکیلم 

تلع هب  ًاعوضخ  تداز  تند  امهمو 

تلّجرت دیعب  نم  هتأر  ام  اذإ 

اهماه لّجرت  لعفت  مل  یه  نإو 

 . دنک یم  یعس  ناکم  نآ  كاخ  ندیسوب  هب  نم  نامشچ  و  دنلوغشم ،  فاوط  هب  شمرح  فارطا  نیمز  يور  ناهاشداپ 
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رگیدکی اب  نآ  برد  دزن  ملاع  ناهاش  ياه  جاتو  دنبای ،  یم  يرترب  نآ  هب  هک  يا  هناخ  تسادخ  هناخ  دـننامه  تمظع  نأش و  رظن  زا 
 . دننک یم  دروخرب 

.تسا يدایز  ماحدزا  ندیسوب ) كّربت و  ناونعب  تسد  ندیشک   ) مالتسا تقو  و 

 . دراد شراب  وا  نامسآ  زا  ششخبو  تمحر  ياهربا  هک  یهاش  هناخ  برد  دنیآ  یم  ناهاشداپ  رایتخا  لیم و  يور  زا 

وا فرط  هب  اه  مدق  اب  دننیبب  رود  زا  ار  وا  هک  ینامز  و  دنبای ،  يرترب  نآ  ببس  هب  هدش و  دایز  اهنآ  عوضخ  دنوش ،  کیدزن  هاگ  ره  و 
 . دنیآ

 . دنهد ماجنا  ار  اه  مدق  راک  نیمز  يور  رب  اهتروص  دنکن  ار  راک  نیا  اه  مدق  رگا  و 

 : منک یم  رکذ  هدروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  ار  یتامّدقم  باتک  لصا  رد  عورش  زا  لبق  و 

لّوا همّدقم 

مـسق ود  رب  تسا  یهلا  هّیلک  ینطاـب و  توعدو  صوصخم  تعیب  هک  یتیـالو  نآ  دـناشک  یم  تیـالو  يوـس  هب  ار  یمدآ  هک  یتـّبحم 
 : تسا

( . تسا صخش  رایتخا  نودب  یهلا و  ششخب  هک   ) یبوهوم  - 1

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  قاط  نمؤم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  شرافس  باب  رد  لوقعلا » فحت   » باتک رد 

، ردـقب اـّلإ  هلّزنیـالو  هّضفلاو  بهذـلا  نئازخک  شرعلا  تحت  نئازخ  نم  ءامـسلا  نم  هَّللا  هـلّزنی  تیبـلا  لـهأ  اـنّبح  ّنإ  ناـمعنلا ؛  نباـی 
تلّطهتف همامغلا  کلتل  نذأ  هقلخ ، نم  ّبحأ  نم  هب  ّصخی  نأ  هَّللا  دارأ  اذإف  رطقلا ، همامغک  هماـمغ  هل  ّنإو  قلخلاریخ ، اـّلإ  هیطعیـالو 

(1) .هُّما نطب  یف  نینجلا  بیصتف  باحسلا ، تلّطهت  امک 

یم دورف  دنا  هرقن  الط و  ياه  هنازخ  دـننامه  هک  شرع  ریز  ياه  هنازخ  زا  نامـسآ  زا  تیب  لها  ام  یتسود  ّتبحم و  نامعن ؛  رـسپ  يا 
 . دیامرف یمن  اطع  شناگدنب  نیرتهب  هب  زج  و  دنک ،  یمن  لزان  نّیعم  رادقم  هب  زج  ار  نآ  دیآ و 

 . 292/78 راونألا :  راحب   ، 310 لوقعلا :  فحت  - 1
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هب دنک  دـنم  هرهب  ّتبحم  زا  دراد  تسود  هک  ار  یناسک  دومرف  هدارا  یتقو  دـشاب ،  هتـشاد  ناراب  هک  يربا  لثم  تسا  يربا  نآ  يارب  و 
 . دنک یم  دروخرب  تسا  ردام  مکش  رد  هک  ینینج  هب  دراب و  یم  هاگنآ  دهد ،  شراب  هزاجا  ربا  نآ 

زا دـعب  یبش  همین  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ردـپ  زا  هک  روط  نامه  تسا .  ناردـپ  ناکاین و  ياعد  هب  اـی 
ایوگ دـیامرف ،  تباجا  هکنیا  رگم  مهاوخ  یمن  ادـخ  زا  يزیچ  مدـیمهف  لاح  نآ  رد  دـش و  ضراـع  نم  رب  یتلاـح  تداـبع  دّـجهت و 

 : متفگ گنرد  یب  تسا . » هراوهگ  رد  رقاب  دّمحم   : » تفگ هک  مدینش  یئادص 

هب ار  وا  و  هدـب ،  رارق  نیبـم  ماـکحا  هدـنهد  رـشن  نید و  جّورم  ار  لـفط  نیا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  ّقحب  اراـگدرورپ ؛  »
« . امرف ّقفوم  دوخ  نایاپ  یب  تاقیفوت 

لثم تسا ،  وا  زا  نید  قنور  هکنیا  رطاخب  تسا  اجب  میمانب  یسلجم  نید  ار  هعیش  نید  رگا  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  اعد  نیا  رثا  رب  وا  و 
 . دنا هدیمان  يرفعج  ار  هعیش  بهذم  هکنیا 

زا یکی  دوش و  تبث  هللا  همحر  یسلجم  ياهراک  هدنورپ  رد  وا  فیناصت  مامت  درک  یم  وزرآ  هک  هدش  لقن  هرس  سدق  مولعلارحب  زا  و 
وا باسح  هب  وا و  مانب  هدـش  شخپ  دـیجم  نآرق  دـننامه  اهرهـش  مامت  رد  تسا و  راـبخا  نوتم  همجرت  هک  راوگرزب  نآ  ياـه  باـتک 

(1)  . دوش هتشون 

 : دنک یم  تیاکح  دیجم  نآرق  ار  وا  ياعد  هک  روط  نامه  تسا .  مالسلا  امهیلع  میهاربا  حلاص و  ناردارب  ياعد  هب  ای 

 . (2) مِْهَیلإ » يوْهَت  ِسانلا  نِم  ًهَِدْئفأ  ْلَعْجاَف  »

 . دنوش لیامتم  اهنآ  فرط  هب  اهنآ و  يوسب  هک  هدب  رارق  نانچ  ار  مدرم  ياه  لد 

 . دوش هتخیر  لد  رد  اهنآ  ّتبحم  هراب  کی  هک  تسا  يرادیب  رد  اهنآ  هدهاشم  هب  ای 

 . 205/2 مالسلا :  راد  - 1
 . هیآ 37 میهاربا ،  هروس  - 2
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تشاد يردارب  رسپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتسود  زا  یصخش  درک :  یم  لقن  هک  ما  هدینـش  ناگرزب  زا  یـضعب  زا  هک  روط  نامه 
نیا ًاقافّتا  يزور  دیهد .  رارق  دوخ  ناتسود  زا  ار  مردارب  رسپ  هک  درک  یم  اضاقت  ترضح  نآ  زا  وا  دوب و  نمـشد  ترـضح  نآ  اب  هک 

نآ دندرکن ،  مالس  ترـضح  نآ  رب  دندرکروبع و  اجنآ  زا  شناقیفر  هارمه  هب  وا  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  رد  صخش 
ناوج نآ  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یهلا  يانیب  مشچ  ماگنه  نیا  رد  دش ،  هدنمرش  شرداربرـسپ  راتفر  زا  صخش 

وت نونکا  دیدوب و  نم  دزن  دارفا  نیرت  نمشد  امش  تفگ :  تخادنا و  ترضح  نآ  ياه  مدق  يور  ار  دوخ  تشگرب و  ًاروف  وا  دومن ، 
 . مراد تسود  سک  ره  زا  شیب  ار 

 : منک یم  ضرع  مه  نم 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت 

* * *

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 

دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 

* * *

دنک بارتوب  فطل  رظن  رگ  هّرذ  هب 

دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ  هب 

 . تسا ترضح  نآ  هب  بوسنم  دنا و  هدورس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  رعش  نیا  مّود  عرصم  هدش :  هتفگ 

لد يراد  لد  بآ ز  دوش  ریش  هرهز  دوب :  هتفگ  يرگید 

لد يراد  اوهب  دیآ  رگ  هَّللادسا  وگب :  دندومرف  هداد و  میلعت  وا  هب  باوخ  رد  ترضح  دوب ،  هدنام  يدعب  عرصم  رد  و 

رد هک  دوبن  نم  يارب  نیا  زا  رتدب  يزیچ  تفگ :  یم  وا  داتفا .  قافّتا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دروخرب  رد  ریهز  يارب  هچنآ  دننام  و 
ناهگان هک  میدوب  هتـسشن  ام  میدـش ، لزنم  مه  وا  اب  راـچان  هب  هکنیا  اـت  میئآ  دورف  اـم  هدرک  لزنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکیئاـج 

 : تفگ درک و  مالس  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداتسرف 

 . يوش رضاح  وا  دزن  هک  هداتسرف  وت  يوسب  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریهز ؛  يا 
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 . تسا هتفرگ  رارق  يا  هدنرپ  اهرس  رب  ایوگ  درک ،  اهر  تشاد  تسد  رد  هچنآ  مالک  نیا  ندینش  اب 

ناحبس ینک ؟  یم  در  ار  وا  ارچ  یهد و  یمن  باوج  ارچ  تسا  هداتسرف  وت  يوس  هب  ار  یسک  ادخ  ربمایپ  رسپ  تفگ :  وا  هب  شرـسمه 
؟  يدرگرب يونشب و  ار  ترضح  نآ  مالک  يورب ،  وا  يوس  هب  دوش  یم  هچ  هَّللا ؛ 

همیخ و داد  روتـسد  تشگرب و  ناـباتو  ناـمداش  يا  هرهچ  اـب  هک  تشذـگن  یلیخ  دیـسر و  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  ریهز 
قحلم دوخ  لایع  لها و  هب  مداد ،  قالط  ارت  تفگ :  شرـسمه  هب  سپـس  دننک ،  اپرب  ترـضح  نآ  ياه  همیخ  رانک  رد  ار  شهاگرخ 

(1)  . يوش عقاو  جنر  تمحز و  رد  نم  رطاخ  هب  هک  مرادن  تسود  اریز  وش ، 

 . دوش یم  ءاقلا  باوخ  رد  ناشیا  هدهاشم  اب  اهنآ  ّتبحم  ای 

فجن رد  ینید  مولع  لیصحت  زا  نوچ   : هدومن لقن  هرس  سدق  يرتشوش  رفعج  خیش  دوخ  داتسا  زا  هرس  سدق  يرون  ثّدحم  ام  داتسا 
هب نوچ  مهد و  ماجنا  مدرم  تیادـه  داشرا و  هنیمز  رد  ار  دوخ  هفیظو  ات  متـشگرب  نطو  هب  دیـسر  غیلبت  تقو  متـشگ و  غراـف  فرـشا 

متفرگ یم  تسدب  ار  یفاص  ریسفت  اه  هعمج  ناضمر و  هام  ماّیا  رد  متشادن  ّطلست  يراوگوس  هظعوم و  هب  طوبرم  ياه  هتـشون  راثآ و 
ناکما میارب  و  مدرک ،  یم  تئارق  یفشاک  نیسح  یلوم  هتشون  ءادهـشلا » هضور   » باتک زا  اروشاع  ماّیا  رد  و  مدناوخ ،  یم  ربنم  رد  و 

 . دش کیدزن  مّرحم  هرابود  تشذگ و  لاسکی  هکنیا  ات  منایرگب ،  ای  منک  هظعوم  ار  مدرم  ما  هنیس  تاظوفحم  زا  تشادن 

رد نودـب  نارگید  دـننام  مناوت  یمن  ارچ  مناوخب ،  هتـشون  يور  زا  منکن و  ادـج  دوخ  زا  ار  باـتک  تقو  هچ  اـت  متفگ :  دوخ  اـب  یبش 
 . متفر باوخ  هب  مدش و  هتسخ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  منک ،  غیلبت  مور و  ربنم  باتک  نتشاد  تسد 

 . 371/44 راونألا :  راحب   ، 30 فوهللا :   ، 246 داشرإلا :  - 1
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اپرب همیخ  هدومرف و  لالجا  لوزن  ینیـسح  ياه  بکوم  هک  تسا  یئاهزور  نامه  متـسه و  البرک  نیمزرـس  رد  ایوگ  مدید  باوخ  رد 
دّیـس و همیخ  هب  تسا ،  هدـش  دراو  تایاور  رد  هک  روطنامه  دـندرک  یم  یئارآ  همیخ  اهنآ  لباقم  رد  مه  نمـشد  رکـشل  دـنا ،  هدرک 
هب دیناشن و  دوخ  رانک  ارم  وا  مدرک ،  مالـس  ترـضح  نآ  رب  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح  تاقولخم  رورس 

 : دومرف رهاظم  نب  بیبح 

 ، ًاماعط امهنم  هل  عنصاو  مقف  نمسو ،  قیقد  اندنع  دجوی  اّمنإو  یش ء ،  هنم  اندنع  دجویالف  ءاملا  اّمأ  انفیـض ،  ّیلإ -  راشأو  ًانالف -  ّنإ 
 . هیدل هرضحأو 

یماعط تسه  هک  نغور  درآ و  نامه  زا  دوش ،  یمن  تفاـی  اـه  همیخ  رد  هک  بآ  تسا ،  اـم  ناـمهیم  دومن -  نم  هب  هراـشا  ینـالف - 
 . نک رضاح  ار  نآ  هدرک و  تسرد 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  مدروخ و  نآ  زا  همقل  دنچ  تشاذگ ،  نم  لباقم  رد  ار  نآ  ندرک  هدامآ  زا  سپ  درک و  تعاطا  بیبح 

نآ هّجوتم  نم  زا  لبق  یـسک  هک  دـش  یم  ماهلا  نم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  راثآ و  زا  یقئاقد  تاـکن و  اـیؤر  نیا  زا  سپ 
هب بلاطم  نایب  رد  مدـمآرب و  هظعوم  ماقم  رد  نم  دیـسر و  ارف  ناضمر  هام  هکنآ  اـت  دـش  یم  رتداـیز  نم  مهف  زور  ره  و  دوب ،  هدـشن 

(1)  . دیامرف تیانع  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  هب  تسا  راگدرورپ  لضف  نیا  و  مدیسر ،  میوزرآ  تیاهن 

هب شدوخ  نامز  رد  هک  ّربش (2) -  هَّللادبع  دّیس  زا  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  زین  و 

 . 67 هّیوضرلا :  دئاوف  - 1
رد لاس 1188  رد  تشاد .  تراهم  یمالـسا  مولع  ریاـس  مـالک و  ثیدـح ،  ریـسفت ،  هقف ،  ملع  رد  هک  دوب  روهـشم  ياـملع  زا  وا  - 2
اب تفای و  تافو  لاس 1242  رد  تفای و  لاقتنا  هّیمظاک  هب  سپس  درک  يرپس  اجنآ  رد  ار  دوخ  رمع  لئاوا  دمآ و  ایند  هب  فرشا  فجن 

ياه باتک  هب  ناشیا  لاح  حرش  اب  رتشیب  یئانشآ  يارب  تسا .  هدنام  اجب  فیلأت  زا 70  شیب  وا  زا  درکن  یگدنز  رتشیب  لاس  هکنآ 54 
باـتک همّدـقم   «، 296/2 بدـألا : هناـحیر  « ، » 352/2 باــقلألاو : ینکلا  « ، » 8/2 لاـجرلا : فراــعم  « ، » 461/4 تاّنجلا : تاـضور  »

 . دینک هعجارم  نیقیلا » ّقح   » و راونألا » حیباصم  »
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تیاکح تسا -  وا  تافیلأت  زا  تسا  راونألاراحب  هیبش  هک  ماکحألاو » فراـعملا  عماـج   » ّمهم باـتک  هتـشگ و  روهـشم  مّود  یـسلجم 
 : تفگ هک  هدرک 

هدهاشم باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  تسا ،  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  راوگرزب  ماما  هّجوت  زا  نم  تافیلأت  ندوب  دایز 
«. سیونب  : » دومرف درک و  تیانع  یملق  نم  هب  مدرک 

(1)  . تسا ملق  نآ  تکرب  زا  هدنام  اجب  نم  زا  هک  يراثآ  همه  مدرک و  ادیپ  نتشون  قیفوت  نامز  نآ  زا 

 . دوش یم  دراو  لد  رد  اهنآ  ّتبحم  ناشسّدقم  مان  ندینش  اب  طقف  یهاگ  و 

(2)  . تسا هدرک  ادیپ  قّقحت  هیلع  هَّللا  ناوضر  ناملس  ندروآ  مالسا  ثیدح  رد  هک  روط  نامه 

 . دوش یم  اهنآ  ّتبحم  ثعاب  هک  درادرب  تارف  بآ  هب  ار  ماک  ای 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  انّبحأ  ّالإ  دحأ  هب  کّنح  امو  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  نم  تارفلا 

دهاوخ تسود  ار  تیب  لها  اـم  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هتـشادرب  نآ  هب  شماـک  سک  چـیه  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  تارف 
(3)  . تشاد

 ، هفوک (4) دننام :  تسا ،  هدش  فیرعت  نآ  زا  هک  دشاب  صوصخم  ياهرهش  لها  ای 

 . 250/2 مالسلا :  راد  - 1
زا زاریــش و  لـها  نـم  تـفگ :  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  هللا  هـمحر  ناملــس  باـنج  زا  اـجنآ  رد  و  ح 2 ،  355/22 راونـألا :  راـحب  - 2

ناشیا هارمه  هب  دـیع  ياهزور  زا  یکی  رد  مدوب ،  زیزع  اهنآ  دزن  دنتـشاد و  یم  تسود  داـیز  ارم  مرداـم  ردـپ و  مدوب ،  ناـگدازرجات 
هلإ نأ ال  دهـشأ   : » تفگ یم  دنلب  يادـص  اب  دوب و  نکاس  يدرم  اجنآ  رد  میدیـسر .  یهاگتدابع  هعموص و  هب  ناهگان  متفر ،  نوریب 

حور یـسیع  هکنیا  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  « » هَّللا بیبح  ًادّـمحم  ّنأو  هَّللا  حور  یـسیع  ّنأو  هَّللا ، ّالإ 
 . ...دش دراو  منوخ  تشوگ و  رد  وا  ّتبحم  دّمحم  مان  ندینش  اب  تسا . » وا  بیبح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ادخ و 

 . 230/100 ح 18 راونألا :  راحب  111 ح 15 ،  تارایزلا :  لماک  - 3
 . دنتسین هفوک  رهش  هزادنا  هب  ام  ناتسود  يرهش  چیه  رد  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  هک  روط  نامه  - 4
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 . دشابن هدش  تّمذم  هک  ییاهرهش  زا  و  هبآو (2) ، مق (1) 

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاصخ  باتک  رد 

اننولذخیو اننّولوتیالو ، اننوضغبیو  سانلا ، یلإ  اننوبّبحیالو  اننّوبحیال  يّدج  هُّما  نم  ًافنص -  رشع  هّتس  میمت : لاقو  ًافنـص -  رـشع  هثالث 
.قیرحلا باذع  مهلو  مّنهج  ران  مهل  ًاّقح ، انؤادعأ  مهف  اّنع ، سانلا  نولذخیو 

یمن اـم  یتـسود  هب  ار  مدرم  دـنرادن و  تسود  ار  اـم  هک  دنتـسه  مّدـج  تّما  زا  فنـص -  هدزناـش  میمت  تیاور  هب  و  فنـص -  هدزیس 
ناشیا دننک ،  یم  هدنکارپ  ام  فارطا  زا  ار  مدرم  هدرک و  راوخ  ار  ام  دـنریذپ ،  یمنار  ام  تیالو  دـننک و  یم  ینمـشد  ام  اب  دـنناشک ، 

 . دنکانزوس باذع  مّنهج و  شتآ  راوازس  دنتسه و  ام  نمشد  تقیقح  رد 

 : دومرف دنک ،  ظفح  ناشیا  ّرش  زا  ار  امش  دنوادخ  نک ،  نایب  نم  يارب  ار  اهنآ  مدرک :  ضرع 

لها هدرک و  ینمشد  راهظا  ام  اب  هک  یبای  یم  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  تسا :  يدئاز  وضع  وا  تقلخ  رد  هک  یسک 
 . تسین ام  تیالو 

 . دراد گنرین  ام  هیلع  رب  شبلق  رد  یبای  یم  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دشاب :  یصقن  وا  تقلخ  رد  هک  یسک 

هک یبای  یم  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  فصو  نیا  اب  ار  یـسک  تسا :  یگدیچیپ  وا  تسار  مشچ  رد  شیادیپ  ماگنه  زا  ًاتاذ و  هک  یـسک 
 . تسا شزاس  لها  ام  نانمشد  اب  گنج و  لاح  رد  ام  اب 

وا نساحم  دشاب و  هدشن  دیفس  شیاهوم  هدش و  ینالوط  شرمع  هک  یسک 

نوموقیو مالسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  عم  نوعمتجی  هلهأ  ّنأل  مق  یّمـس  اّمنإ   : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  - 1
عامتجا مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  اب  نآ  لها  هک  اریز  دنا  هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  مق  رهش  انامه  هنورصنیو ، » هیلع  نومیقتـسیو  هعم 

 . دنیامن یم  يرای  ار  وا  دنزادرپ و  یم  تماقتسا  مایق و  هب  ترضح  نآ  هارمه  دننک و  یم 
؟  دراد مان  هچ  هعقب  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  دراو  یثیدح  رد  - 2

و دـنتفریذپ ،  اهنآ  دنتـشاد و  هضرع  نیمزرـس  نآ  هب  ار  تا  هّیرذ  تیـالو  امـش و  تلاـسر  دوش ،  یم  هتفگ  هبآ »  » نآ هب  درک :  ضرع 
 . دهد تکرب  نآ  لها  نیمزرس و  نآ  رب  ادخ  دنراد ،  تسود  ار  تا  هّیرذ  وت و  هک  دنوش  یم  رادیدپ  ینادرم  اجنآزا 
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 . دنک یم  دایز  ار  ام  نانمشد  دنک و  یم  عمج  ملظ  ینمشد و  هب  ام  هیلع  رب  ار  مدرم  دراد  ار  تفص  نیا  هکنآ  تسا :  غالک  مد  دننام 

 . دنشاب یم  ام  نانمشد  هدننک  حدم  ام و  هدنهد  مانشد  هکنآ  رگم  ینیب  یمن  ار  اهنآ  زا  یسک  ظیلغ :  هایس 

رد ام  يوگ  بیع  ار  وا  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  تسا :  هدـش  هتخیر  یتفآ  بیع و  رطاـخب  شرـس  يوم  هک  یـسک 
 . دنک یم  ینیچ  نخس  ام  هیلع  رب  یبای و  یم  ناهنپ  راکشآ و 

شیپ رد  ار  ام  هک  یبای  یم  هکنیا  رگم  دنتسه -  دایز  هک  یلاح  رد  ینیب -  یمن  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  تسا :  یبآ  شمشچ  هک  یـسک 
 . دنک یم  تاقالم  يرگید  هرهچ  اب  رس  تشپ  رد  يا و  هرهچ  اب  ور 

 . تسا راکشآ  هارمگ  هک  یلاح  رد  یبای  یم  ام  نمشد  ار  وا  هکنیا  رگم  ینک  یمن  تاقالم  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  هدازانز : 

ام هار  رس  هدرک و  نیمک  ام  يارب  ینیب  یم  رگم  ینک  یمن  تاقالم  ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  دنتسه ،  التبم  یـسیپ  هب  هک  یناسک  صربا : 
 . دننک فرحنم  حیحص  هار  زا  ار  ام  دوخ  لایخ  هب  ات  دننیشن  یم  ام  نایعیش  و 

 . دنمّنهج ياه  هریگ  شتآ  دنوش و  یم  مّنهج  دراو  اهنآ  تسا :  التبم  ماذج  ضرم  هب  هک  یسک 

دـنک و یم  یناوخ  هزاوآ  اـم  هب  نتفگ  ازـسان  هب  هک  یباـی  یم  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  ار  اـهنیا  زا  یکی  تسا ،  هنبُا  هک  یـسک  حوکنم : 
 . دنک یم  راداو  ام  اب  ینمشد  هب  ار  مدرم 

نوعرف و باذع  دننامه  اه  نآ  باذع  و  دنتسه ،  نامدرم  نیرتدب  دننک ،  یم  ینمشد  راهظا  دنا و  نمـشد  ام  اب  اهنآ  ناتـسجس :  لها 
 . تسا نوراق  ناماه و 

 ، دنناد یم  تمینغ  ار  اهنآ  لاوما  و  داهج ،  ار  ربمغیپ  تیب  لها  اب  گنج  دنربمایپ ،  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  نمـشد  اهنآ  ير :  لها 
 . دنا هدننکراوخ  باذع  راتفرگ  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ 

 . دننک یم  یگدنز  نیمز  يور  هک  دنتسه  یمدرم  نیرتدب  اهنآ  لصوم :  لها 

ام نوخ  نتخیر  هب  اهنآ  دوش ،  یم  انب  نامزلارخآ  رد  رهش  نآ  هک  ءاروز :  لها 
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گنج دننک ،  یم  رارقرب  طباور  دننک و  یم  یتسود  مهاب  ام  توادـع  رد  دـنیوج ،  یم  بّرقت  ام  ینمـشد  هب  دـننک  یم  ادـیپ  نیکـست 
 . دنناد یم  مزال  ار  ام  نتشک  بجاو و  ار  ام  اب  ندرک 

وا نتـشک  هب  دننک  ادـیپ  اهنت  ار  وت  ناگتـسب  زا  یکی  ناشیا  زا  رفن  ود  هاگ  ره  انامه  نیزگ ،  يرود  نک و  بانتجا  ناشیا  زا  مدـنزرف ؛ 
(1)  . دننک یم  مادقا 

رد دنا :  هدومرف  یتیاور  رد  هک  ناهفـصا  رهـش  دش و  رکذ  هک  ناتـسجس  لصوم و  ير ،  ياهرهـش  تّمذم  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
رد هک  يرگید  ياهرهش  زین  (2) و   ، دنا هدرمش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ار  اهنآزا  یکی  تسین و  تلـصخ  جنپ  نآ  لها  نایم 

هبلغ رطاخب  ای  و  دـنا ،  هدوب  هنوگنیا  اهنآ  لها  دـنا  هدومرف  ار  شیامرف  نیا  یتقو  هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  هدـش  تّمذـم  اهنآزا  تایاور 
رد هک  یحلاص  دارفا  دوجو  هب  هکنیا  ات  دوش  یمن  لماش  ار  همه  درادـن و  تیّلک  اذـل  دـنا ،  نینچ  نیا  ًابلاغ  اهرهـش  نآ  لها  هک  تسا 

 . ینک ضقن  ار  بلطم  دنتسه  اهنآ  نایم 

تمالع تافص  نیا  هنوگچ  هک  دنکن  روطخ  تنهذ  هب  لاکـشا  نیا  نآ  یمک  تقلخ و  يدایز  لثم  يرایتخا  ریغ  تافـص  دروم  رد  و 
 : میئوگ یم  باوج  رد  هکنیا  رطاخب  دوش ،  تّمذم  نآ  رطاخب  صخش  ات  تسا  نآ  ثعاب  ینمشد و  توادع و 

 . تسا هدرک  میسرت  نآ  ّتیلباق  دادعتسا و  ياضتقم  هب  ار  یتروص  ره  هدومن  ریوصت  ار  اهتروص  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

ندش دراو  ياضاقت  لاح  نابز  اب  دندوب  دوجوم  یلزا  ملع  رد  هک  اه  ّتیهام  دنا :  هدومرف  لاکشا  نیا  باوج  رد  ام  دیتاسا  زا  یـضعب 
مزال دوخ  رب  تسا  ندناسر  ضیف  شراک  هدنشخب و  قلطم و  زاین  یب  شسّدقم  تاذ  هک  ملاع  راگدرورپ  دنتـشاد ،  ار  دوجو  ملاع  رد 

و دهد ،  دوجو  ار  اهنیا  ضیف  يانبم  رب  دید 

 . 278/5 ح 8 راونألا :  راحب  506/2 ح 4 ، لاصخلا :  - 1
 . تسا هدش  شنزرس  ای  حدم  نآ  هرابرد  هک  ییاهرهش  باب  « 201/60 راونألا :  راحب   » فیرش باتک  هب  دینک  عوجر  - 2
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حیحـص هنالداع و  ًالماک  راگدرورپ  یناسر  ضیف  تسا  وا  لاح  قباطم  هدـننک و  تساوخرد  ّتیلباق  رادـقم  هب  شـشخب  دوج و  نوچ 
 . دنک یم  لمع  دوخ  لاح  ياضتقم  قبط  يزیچ  ره  اریز  تسا ،  هدننک  تساوخرد  هیحان  زا  تسه  هک  یصقن  ره  تسا و  هدوب 

نآ زا  يدـعب  يراـیتخا  لاـمک  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  یلعف  ياـه  ّتیلباـق  دوش :  هتفگ  هک  تسا  نآ  رتـهب  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
اریز تسا ،  راثآ  زا  یـضعب  یـضتقم  دـنا و  هدـش  اطع  هک  ییاه  تروص  رد  تسین  یلاکـشا  ماگنه  نیا  رد  دوش ،  یمن  عقاو  صخش 
رگا تسین و  هلماک  هّمات و  ّتلع  ءاضتقا  هتـشذگ  نآ  زا  دنیامن ،  یم  لوبق  ار  نآ  دـننک و  یم  رایتخا  ًادـعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  قباطم 

 . دیآ یمن  مزال  يرابجا  ربج و  اذل  و  دنک ،  یمن  لمع  دوش  داجیا  شهار  رس  یعنام 

قاثیم رد  دنرادن و  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  اهنیا  هک  تسناد  یم  اهنآ  حاورا  زا  دنوادخ  نوچ  رگید :  ترابع  هب 
 . داد رارق  هنوگنیا  ار  اهنآ  ياهتروص  دندرکن  رارقا  ناراوگرزب  نآ  تیالو  هب  رذ  ملاع  ینعی 

 : دوش یم  رکذ  هک  تسا  يروما  هب  نآ  لیصحت  هار  و  تسا ،  یباستکا  ّتبحم ،  عاونا  زا  مّود  مسق   - 2

اهنآ فرطب  تسا و  لیامتم  تافص  نآ  هب  یمدآ  دوخب  دوخ  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هدیدنسپ  وکین و  تافص  رد  ندیـشیدنا   - 1
ترطف انامه  و  تردق ،  تفأر و  تعاجـش ،  تدابع ،  دهز ،  يراوگرزب ،  يراکزیهرپ ،  يرابدرب ،  ملع ،  دننام :  دوش .  یم  هدیـشک 

 . دراد تسود  دشاب  یلامک  ای  ییوکین  تفص  وا  رد  هک  ار  يزیچ  ره  ًاتعیبط  يرشب 

یششخب يورخا ،  ای  يویند  ناشیا -  ببس  هب  هسّدقم و  تاوذ  نآ  هطساو  هب  دنوادخ  هک  يرامش  یب  ياه  تمعن  رد  ندیـشیدنا   - 2
 . تسا هدرک  تیانع  یباستکا -  ای 

ياوق ریاس  حور و  ندیمد  دننام  تسا  ششخب  لکش  هب  هک  لّوا  عون 
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 . ندب قلخ  دننامو  یحور ، 

تـسدب دـننام  و  قالخا ،  مراکم  هب  نآ  ندرک  هتـسارآ  اه و  یتشز  اهیدـب و  زا  سفن  ندرک  كاپ  دـننام  تسا  یباستکا  هک  مّود  عون 
 . ماقم لام و  ندروآ 

(1)  . تسا نامیا  هدش  ام  بیصن  تیب  لها  هطساوب  هک  يورخا  تیانع  اّما 

شنیرفآ ببـس  تقلخ و  یئاغ  ّتلع  ناشیا  اریز  تسا ، اـهنآ  تکرب  هب  تسا  یتسه  دوجو و  لـصا  هک  يویند  تمعن  نیرتمهم  اـّما  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نامه  تسا ،  هدـش  هدـیرفآ  اهنآ  رطاخ  هب  طـقف  تسا  نآرد  هچنآ  نیمز و  نوچ  دـنملاع ، 

 : دنا هدومرف  ملسو 

.قلخلا هَّللا  قلخ  ام  یلع ، ای  تنأو  انأ  الول 

(2)  . دیرفآ یمن  ار  قلخ  دنوادخ  میدوبن  وت  نم و  رگا  یلع ؛  ای 

قلخ ار  نیمز  تسا ،  هداد  رارق  رت  تسپ  دوجوم  شنیرفآ  ببس  یئاغ و  ّتلع  ملاع  رد  ار  رترب  دوجوم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شّرس  و 
دنوادـخ هک  روطنامه  اهناسنا ،  يارب  هدـیرفآ  ار  تاناویح  و  تاناویح ،  يارب  هدرک  قلخ  ار  تاـتابن  و  تاـتابن ،  ندـیئور  يارب  هدرک 

 : تسا هدومرف  هدرک و  باطخ  اهناسنا  هب  یلاعت  كرابت و 

(3) « . ًاعیمَج ِضْرألا  ِیف  ام  مَُکل  قلَخَو  »

 . تسا هدیرفآ  امش  يارب  ار  شمامت  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

 ، دنتسه مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  دنشاب  یم  شنیرفآ  یئاهن  فده  دنا و  نیمز  يور  رب  ادخ  نیـشناج  هک  لماک  ياه  ناسنا 
 : دنا هدومرف  اذل  و 

نم و رگا  دومرف :  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  هللا  همحر  رذوبا  زا  یثیدح  رد  - 1
میدوبن یلع  نم و  رگا  و  دـش ،  یمن  یگدـنب  تداـبع و  زگره  ادـخ  میدوبن  یلع  نم و  رگا  و  دـش ،  یمن  هتخانـش  ادـخ  میدوبن  یلع 

«. 96/40 راونألا :  راحب   . » دوبن يرفیک  شاداپ و 
نیمز هتـشارفارب و  نامـسآ  تسا :  هدومرف  ءاـسک  ثیدـح  نمـض  رد  لـیئربج  طّـسوت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  - 2

 . دیا هدش  عمج  اجنیا  هک  امش  رطاخ  هب  رگم  مدیرفاین  ار  هدرتسگ و ... 
 . هیآ 29 هرقب ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_43_3
http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

(1)  . تخاسل ماما  ریغب  ضرألا  تیقب  ول 

 . دشاپ یم  مه  زا  دنامب  یقاب  ادخ  تّجح  ماما و  نودب  نیمز  رگا 

مه يرگید  نآ  دـشابن  وا  یتقو  دـشاب  هدـش  هدـیرفآ  يرگید  زیچ  رطاخب  يزیچ  هاگره  هدـش و  قلخ  وا  رطاـخب  نیمز  هکنآ  رطاـخ  هب 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  و  دنتـسه .  یناسحا  فطل و  ره  ببـس  تمعن و  ره  ساسا  لصا و  اهنآ  هک  دش  حضاو  سپ  دوب .  دهاوخن 

 : تسا هدومرف  ملسو  هلآو 

(2)  . اهیلإ ءاسأ  نم  ضغبو  اهیلإ  نسحأ  نم  ّبح  یلع  بولقلا  تلبُج 

 . دنا هدش  هتشرس  دننک  يدب  اهنآ  هب  هک  یناسک  ینمشد  دننک و  ناسحا  یکین و  اهنآ  هب  هک  یسک  ّتبحم  رب  اه  لد 

روط نامه  دنتسه .  نآ  عبنم  همشچرسو و  ببـس  تمعن و  هطـساو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  يرایـسب  دهاوش  تایاور  نآرق و  رد 
 : دش هراشا  نآ  هب  ًاقباس  هادف  انحاورا  تّجح  ترضح  ترایز  رد  هک 

(3)  . لیبسلا هیلإو  ببسلا  هل  متنأو  ّالإ  هنم  یش ء  امف 

 . دیتسه نآ  هب  ندیسر  هار  نآ و  ببس  امش  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چیه 

یم اذغ  ترضح  نآ  هارمه  هفینح  وبا  هک :  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هللا  همحر  یکجارک 
 : دندومرف دندیشک  ندروخ  زا  تسد  ترضح  یتقو  دروخ ، 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  کلوسر  نمو  کنم  اذه  ّنإ  ّمهّللا  نیملاعلا ،  ّبر  هَّلل  دمحلا 

 . تسا وت  لوسر  زا  وت و  زا  تمعن  نیا  ادنوادخ ؛  تسا ،  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  راوازس  شیاتس  ساپس و 

یم ورف  ار  دوخ  لها  دنامب  تسا  تیب  لها  ام  زا  هک  ییاوشیپ  ماما و  نودب  يزور  نیمز  رگا  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1
«. 37/23 ح 64 راونألا :  راحب   . » درک دهاوخ  باذع  لکشم  نیرت  تخس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  درب و 

 . 142/77 ح 18 راونألا :  راحب   ، 37 لوقعلا :  فحت  - 2
 . رطس 6  37/94 راونألا :  راحب  - 3
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؟  یهد یم  رارق  کیرش  ادخ  يارب  ایآ  تفگ :  هفینحوبا 

 : تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  وت ،  رب  ياو  دومرف :  ترضح 

 . (1)« ِهلْضَف ْنِم  ُُهلوُسَرَو  هَّللا  ُمُهانْغأ  ْنأ  ّالإ  اوُمَقَن  امَو  »

« . دندرک زاین  یب  دوخ  ششخبو  لضف  زا  ار  ناشیا  لوسر  ادخ و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندماینرب  یئوج  ماقتنا  ماقم  رد  »

 . (2)« ُهلوُسَرَو ِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  انیتُْؤیَس  هَّللا  اُنبْسَح  اُولاقَو  ُهلوُسرَو  هَّللا  ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  مُهَّنأ  َولَو  »

ار ام  ادخ  دنتفگ :  یم  دندوب و  دونـشخ  یـضار و  هدرک  تمحرم  اهنآ  هب  وا  لوسر  ادـخ و  هچنآ  هب  ناشیا  رگا  دوب  بوخ  ردـقچ  «و 
« . درک دهاوخ  اطع  ام  هب  دوخ  لضف  يراوگرزب و  زا  شلوسر  ادخ و  يدوز  هب  و  دنک ،  یم  تیافک 

 : دومرف ترضح  مدوب .  هدینشن  ار  نآ  هدناوخن و  نونکات  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  ود  نیا  ایوگ  تفگ :  هفینحوبا 

 : هدش لزان  هیآ  نیا  وت  لاثما  وت و  هرابرد  نکل  و  يا ،  هدینش  يا و  هدناوخ  ار  هیآ  ود  نیا 

؛  (3)« اُهلاْفقأ بُوُلق  یلَع  ْمأ  »

 . دوش یمن  دراو  نآ  رد  يزیچ  هجیتن  رد  هک  هدش » هدز  لفق  ناشیاه  لد  رب  ای  »

 : تسا هدومرف  هک  هیآ  نیا  و 

(4)« نُوبِسْکَی اُوناک  ام  مِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اّلَک  »

(5) « . تسا هدش  هدیشک  هدرپ  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  اهنآ  ياه  لد  رب  هکلب  تسین ،  روط  نیا  »

یم باترپ  یپایپ  راگزور  ثداوح  ياهریت  اریز  تساهنآ ،  ببـسب  یئالب  عفد  ای  اهنآ  فرط  زا  یناسحا  لومـشم  ناسنا  لاح  ره  رد  و 
ياه يدب  دنوش و 

 . هیآ 74 و59 هبوت ،  هروس  - 1
 . هیآ 74 و59 هبوت ،  هروس  - 2

 . هیآ 24 ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هروس  - 3
هیآ 14. نیفّفطم ، هروس  - 4

 . 482/16ح 9 هعیشلا :  لئاسو  و 384/66 ح 52 ،  216/10 ح 240/47 216 ح 25 ،  راونألا :  راحب   ، 36/2 دئاوفلا :  زنک  - 5
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نیا یـسک  رگا  و  ددرگ ،  یم  فرطرب  هدش و  عفد  وا  زا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیانع  هب  دنیآ و  یم  دورف  هراومه  نارود 
اهنآ هک  دنک  یم  كرد  ینـشور  هب  دنکن  شومارف  دشاب و  هتـشاد  دایب  دوش  یم  اهنآ  هطـساو  هب  شا  هرابرد  هک  اه  فطل  اه و  تمعن 

 . دنتسه رت  ینتشاد  تسود  رتبوبحم و  شدوخ  زا  وا  دزن 

شور هریس و  زا  ندرک  يوریپ  تساهنآ و  ّتبحم  دروم  هچنآ  هب  ندرک  لمع  ناشیا و  ياه  همانرب  تاروتسد و  زا  ندرک  تعباتم   - 3
یشان ًابلاغ  یگمه  اهنیا  و  دنا ،  هدرک  یهن  هچنآ  زا  ندرک  يراددوخ  و  تانکس ،  تاکرح و  رد  اهنآ  هب  ندرک  ادیپ  تهابش  و  اهنآ ، 
دهاوخ رکذ  هک  هنوگ  نامه  يدایز -  تایاور  رد  هکلب  دنـشاب ،  یم  ّتبحم  زا  يرگید  هبترم  لوصح  ببـس  ّتبحم و  زا  يا  هبترم  زا 
كرت تابجاو و  ماـجنا  ناـمه  هک  عرو  نتـشاد  اـب  رگم  دیـسر  ناوت  یمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  هب  هک  هدـش  دراو  دـش - 

 . دشاب دوصقم  نآ  میناوخب و  واو  حتف  هب  تیاور  رد  ار  تیالو  هکنآ  ربانب  تسا ،  تامّرحم 

زا یکی  هک  تسا » راوتـسا  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  « » سمخلا یلع  مالـسإلا  ینب   » فیرـش ثیدـح  نیا  لیذ  نیرحبلا » عمجم   » رد یحیرط 
(1)  . تسا ّتبحم  يانعم  هب  واو  حتف  هب  تیالو  هک  هدرک  حیرصت  دنا ،  هدرمش  تیالو  ار  اهنآ 

یلمع تادابع  ماـکحا و  عورف  زا  تسا و  نید  لوصا  زا  ناـشیا  تماـما  هب  نتـشاد  داـقتعا  و  ناراوگرزب ،  نیا  قوقح  نتخانـش  اـّما  و 
 . تسین

 : مّود همّدقم 

اهتمالع نیا  هب  تایاور  یـضعب  رد  دوش .  یم  هداد  زایتما  نآ  ریغ  زا  دوش و  یم  هتخانـش  ّبحم  نآ ،  هب  هک  یئاه  تمالع  راـثآ و  رد 
 . تسا هدش  حیرصت 

تسا هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لاصخ »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا 
 : دومرف ترضح  نآ  هک 

 . و 376 ح 21 329/68 ح 332 1 ح 8 ،  راونألا :  راحب  یلو ، هّدام   1981/3 نیرحبلا : عمجم  - 1
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یتیب لهأ  ّبح  یف  ّنإف  هّنجلا ، یف  ّهن  دـحأ أ  ّنّکـشیالف  هرخآلاو ، ایندـلا  ریخ  باـصأ  دـقف  یتیب ، لـهأ  نم  هّمئـألا  ّبح  هَّللا  هقزر  نم 
 . هرخآلا یف  رشعو  ایندلا ، یف  اهنم  رشع  هلصخ ، نیرشع 

تشهب لها  وا  هک  دنکن  ّکش  یسک  و  تسا ،  هتشگ  وا  لاح  لماش  ترخآ  ایند و  ریخ  هدش  وا  بیصن  راهطا  هّمئا  یتسود  هک  یـسک 
طوبرمو يورُخا  راثآ  رگید  مین  ایند و  هب  طوبرم  نآ  زا  یمین  هک  دراد  هارمه  هب  رثا  تسیب  نم  تیب  لها  یتسود  انامه  دوب ،  دـهاوخ 

 : تسا ترخآ  هب 

هبوت تداـبع ،  رد  تبغر  لـیم و  نید ،  رد  نتـشاد  عرو  لـمع ،  رب  ندوب  صیرح  اـیند ،  هب  یتـبغر  یب  زا :  دـنترابع  نآ  يویند  راـثآ 
یهاونو رماوا  ندرک  تیاـعر  تسا ،  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدـیماان  يراد ،  هدـنز  بشرد  طاـشن  قوـش و  گرم ،  زا  لـبق  ندرک 

 . تسا يدنمتواخس  مهد  و  ایند ،  ینمشد  راگدرورپ ، 

شتـسار تسدـب  ار  وا  باتک  ددرگ ،  یمن  بصن  لامعا  شجنـس  يوزارت  دوش ،  یمن  زاب  لمع  هدـنورپ  وا  يارب  يورُخا :  راثآ  اّما  و 
 ، دنناشوپب وا  هب  یتشهب  ياهـسابل  زا  دوب ،  دهاوخ  ینارون  دیفـس و  وا  يور  دنـسیون ،  یم  شیارب  خزود  شتآ  زا  یئاهر  دـنهد ،  یم 

باسح نودب  و  دنراذگب ،  وا  رس  رب  نایتشهب  ياه  جات  زا  دنک ،  تمحر  رظن  وا  هب  ادخ  دنک ،  تعافش  شناگتسب  زا  رفن  دص  هرابرد 
(1)  . دنراد تسود  ارم  تیب  لها  هک  اهنآ  لاحب  اشوخ  سپ  دوش ،  تشهب  لخاد 

 : تسا مسق  ود  ایند  یتسود  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

تسا هدش  تّمذم  یئایند  نینچ  ّتبحم  دشاب ،  دوصقمو  فده  شدوخ  ایند  دهاوخب و  ایند  رطاخ  هب  ار  ایند  یسک  هک :  نآ  لّوا  مسق 
.

راکب هداد  روتسد  ادخ  هچنآ  رد  ار  نآ  دشاب و  راگدرورپ  يدونشخ  بلج  هلیسو  ترخآ و  لیـصحت  هار  ایند  هک : تسا  نآ  مّود  مسق 
 . دریگ

دروم هکلب  درادن  شنزرس  تّمذم و  یئایند  نینچ  ّتبحم  هک  تسا  نشور 

 . 78/27 ح 12 راونألا :  راحب  515/2 ح 1 ،  لاصخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :

هدش شنزرـس  ایند  زا  هک  یتایاور  هدش و  ایند  حدم  نآ  رد  هک  یتایاور  نیب  يدنب ،  میـسقت  نیا  اب  بیترت و  نیا  هب  و  تسا ،  شیاتس 
 . درک عمج  ناوت  یم 

رمتعم و نب  شنح  زا  یفطصملا » هراشب   » باتک بحاص  هک  تسا  یتیاور  هدش  رکذ  ّتبحم  تمالع  هناشن و  نآ  رد  هک  یتایاور  زا  و 
 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  وا 

ضغبی ناک  نإو  انل ،]  ] ضغبمب سیلف  انل ،  ًاّیلو  ّبحی  ناک  نإف  هبلق ، نحتمیلف  ضغبم ، مأ  وه  انل  ّبحمأ  ملعی  نأ  هّرـس  نم  شنح ؛  اـی 
(1) .انل ّبحمب  سیلف  انل ، ًاّیلو 

ار ام  تسود  شلد  رگا  دـنک  هعجارم  دوخ  بلق  هب  تسا  ام  نانمـشد  زا  ای  ام و  ناتـسود  زا  دـنادب  دراد  تسود  سک  ره  شنح ؛  يا 
 . تسین ام  ناتسود  زا  دراد  نمشد  ار  ام  تسود  دوخ  لد  رد  رگا  یلو  تسین ،  ام  نانمشد  زا  دراد  تسود 

 : دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد 

هلـصو دهعلاب ، ءافولاو  قلخلا ، نسحو  راوجلا ، نسحو  هنامألا  ءادأو  ثیدـحلا ، قدـصو  داهتجإلاو ، عرولاب ، ّالإ  انتیالو  اولانت  نل  مّکنإ 
(2) .هیلإ اهتّیدأل  هنامأ  یلع  یننمتئا  مالسلا  هیلع  ّیلع  لتاق  ّنأ  ولو  .دوجسلا  لوطب  انونیعأو  محرلا ،

يراد هیاسمه  بوخ  و  يراد ،  تناما  یئوگتسارو و  ششوک ،  شالت و  و  عرو ،  نتشاد  اب  رگم  دش  دهاوخن  امـش  بیـصن  ام  تیالو 
ندرک ینـالوط  هب  ار  اـم  و  ناـشیوخ ،  ماوقا و  هب  ندرک  یبوخ  و  ناـمیپ ،  دـهع و  هب  ندرک  ءاـفوو  وکین ،  قـالخا  نتـشاد  و  ندرک ، 

یم رب  وا  هب  ار  نآ  داد  رارق  نیما  یتناما  رب  ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هدنـشک  رگا  و  دـیهد ،  يراـی  دوخ  ياـه  هدـجس 
 . منادرگ

ترـضح هک  هدرک  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  عیارـشلا » لـلع   » باـتک رد  هک  تسا  یتیاور  تاـیاور ؛  نآ  زا  و 
 : دومرف

 . 53/27 ح 6 راونألا :  راحب  334 ح 4 ،  دیفم :  یلاما  113 ح 172 ،  یسوط :  یلاما  ، 46 یفطصملا :  هراشب  - 1
 . 260 یفطصملا :  هراشب  - 2
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یتاذ نوکتو  هلهأ ، نم  هیلإ  ّبحأ  یلهأ  نوکتو  هترتع ، نم  هیلإ  ّبحأ  یترتع  نوکتو  هسفن ، نم  هیلإ  ّبحأ  نوکأ  یّتح  دـبع  نمؤیال 
(1) .هتاذ نم  هیلإ  ّبحأ 

زا ارم  نادـناخ  و  شدوخ ،  لسن  زا  ارم  لسنو  دـشاب ،  هتـشاد  تسود  رتشیب  شدوخ  زا  ارم  هکنیا  ات  دـنوادخ  هب  یـسک  هدرواین  نامیا 
 . دشاب هتشاد  تسود  رتشیب  شدوخ  ناگتسباو  زا  تسا  نم  هب  هتسباو  هچنآ  و  شدوخ ،  نادناخ 

(2)« ِهفْوَج یف  ْنیَْبلَق  نِم  لُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَجام   : » راگدرورپ شیامرف  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  هلمج ؛  نآ  زا  و 
 : تسا هدش  تیاور 

یتسود ام  ناتـسود  دنک .  ینمـشد  يرگید  ابو  یتسود  اهنآ  زا  یکی  اب  سپ  تسا ، » هدادن  رارق  بلق  ات  ود  یمدآ  نطاب  رد  دنوادخ  »
یم صلاخو  هدش  فرطرب  نآ  ياه  یصلاخان  تفرگ  رارق  شتآ  هتوب  رد  یتقو  الط  هک  روط  نامه  دننک  یم  صلاخ  ام  يارب  ار  دوخ 

 . ددرگ

هَّللاو لیئاکیمو ، لیئربجو  هّودـع  هَّللاو  هنم ، انـسلو  اّنم  سیلف  انّودـع  ّبح  انّبح  یف  كراش  نإف  هبلق ؛  نحتمیلف  اـنّبح  ملعی  نأ  دارأ  نم 
.نیرفاکلل ّودع 

مه ام  نمـشد  یتسود  ام  یتسود  ابرگا  دـنک ،  شیاـمزآ  ار  دوخ  بلق  دـناوت  یم  هن ؟  اـی  دراد  تسود  ار  اـم  دـنادب  دـهاوخب  هک  ره 
(3)  . تسا نارفاک  نمشد  دنوادخ  دنتسه و  وا  نمشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادخ و  میتسین و  وا  زا  ام  تسین و  ام  زا  سپ  دراد  تکرش 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

یکدنا اب   ) و 168  52 یفطـصملا :  هراـشب  ح 85 ،  ص 112  و  ح 30 ،   86/27 راونـألا :  راـحب  ح 3 ،   140/1 عیارـشلا :  لـلع  - 1
( . فالتخا

 . هیآ 4 بازحا ،  هروس  - 2
: یفطصملا هراشب  باتک  رد  فالتخا ) یکدنا  اب   ) تیاور نیا  زین  و  317/24 ح 23 .  راونألا :  راحب  447/2 ح 1 ،  تایآلا :  لیوأت  - 3

ثیدـحو تسا .  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ح 24   83/27 راونـألا :  راـحب  و  ح 56 ،   147/1 یـسوط : یلاما   ، 87
 . تسا هدرک  رکذ  رصتخم  روط  هب  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  تسا  ینالوط 
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يّذلاب رفک  دـقف  ًاّیلو ، انل  يداع  وأ  ًاّودـع ، انل  یلاو  وأ  ًالـصاو ، انل  عطق  وأ  ًاعطاق ، انل  لصاو  وأ  ًایلاو ، انل  حدـم  وأ  ًابئاع ، انل  سلاج  نم 
(1)  . میظعلا نآرقلاو  یناثملا  عبسلا  لزنأ 

یسک اب  ای  دنک ،  شیاتس  حدم و  هدرک  تشپ  ام  هب  هک  یـسک  زا  ای  دنک ،  ینیـشنمه  دنک  یم  یئوگ  بیع  ام  زا  هک  یـسک  اب  هک  ره 
ای و  دنک ،  یتسود  ام  نمـشد  اب  ای  دنک ،  هطبار  عطق  تسا  طوبرم  ام  هب  هک  یـسک  اب  ای  دنک ،  رارقرب  هطبار  هدرک  هطبار  عطق  ام  اب  هک 

 . تسا هتشگ  رفاک  هدرک  لزان  ار  شدمح  هروس  نآرق و  هک  يدنوادخ  هب  انامه  دنک  ینمشد  دراد  تسود  ار  ام  هک  یسک  اب 

 : دومرف هک  هدرک  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » و صاصتخا »  » باتک رد 

دش و دراو  نایعیـش  زا  یـصخش  دندوبوا ،  فارطا  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  هتـسشن و  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
یم راکشآ  نایع و  رد  هک  روط  نامه  منک  یم  شتسرپ  ناهن  رد  وت  ّتبحم  هب  ار  وا  هک  دناد  یم  ادخ  نانمؤم ؛  ریما  يا  درک :  ضرع 

 . مراد یتسودوت  اب  زین  اراکشآ  رد  هک  روط  نامه  یناهنپ  رد  وت  اب  منک  یم  یتسود  و  متسرپ ، 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.يداولا رارق  یلإ  لیسلا  نم  انتعیش  یلإ  عرسأ  رقفلا  ّنإف  ًابابلج ، رقفلل  ذّختاف  امأ  تقدص ،

فرطب یتسدـگنت  رقف و  اـنامه  تسا ،) ربـص  زا  هیاـنک  نیا  و  دـناشوپب ،  ار  وـت  ِرقف  هک   ) نک هداـمآ  یـسابل  رقف  يارب  یتـفگ ،  تسار 
 . ددرگ یم  ریزارس  بآ  ندش  عمج  ّلحم  نیئاپ و  فرطب  هک  تسا  لیس  تعرس  زا  رتشیب  شتعرس  ام  نایعیش 

(2)  . تشگرب درک  یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  رطاخ  هب  یلاحشوخ  زا  هک  یلاح  رد  صخش  نآ 

هب ترضح  نآ  يایاصو  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  رگید  تیاور 

 . 84 راونألا :  هاکشم  52/27 ح 4 ،  راونألا :  راحب  سلجم 13 ،  111 ح 7  قودص :  یلاما  - 1
198/2 ح  : زجاعملا هنیدم  294/41 ح 17 و 43/72 ح 51 ،  راونألا :  راحب  391 ح 3 ،  تاجردـلا :  رئاصب   ، 305 صاصتخإلا :  - 2

 . 503
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 : دومرف هک  دشاب  یم  تسا -  یعفان  عماج و  تاشرافس  هک  یفعج -  رباج 

 ، دنکن كانمغ  نوزحم و  ارت  یتسه  يدب  مدآوت  دنتفگ  رهـش  مدرم  همه  رگا  هکنیا  ات  دوب  یهاوخن  ام  راد  تسود  ام و  ّیلو  وت  نادب 
؛  نک هضرع  نآرق  رب  ار  تدوخ  نکل  و  دنکن ،  دونشخ  ار  وت  یتسه  یحلاص  بوخ و  مدآ  وت  دنتفگ  قافّتا  هب  همه  رگا  و 

دنک یم  بیغرت  ار  وت  هک  يدراوم  رد  و  یتـسه ،  اـنتعا  یب  دـنک  یم  یئاـنتعا  یب  هب  رما  ار  وت  هچنآ  رد  یئوـپ و  یم  ار  نآرق  هار  رگا 
تا هرابرد  هچنآ  انامه  و  داب ،  تراشب  ارت  شاـب و  راوتـسا  تباـث و  سپ  یکانـسرت ؛  دـناسرت  یم  ار  وت  هچنآ  رد  و  یلیاـم ،  یبغار و 

 . وشن رورغم  نارگید  هتفگ  هب  تسا  نآرق  اب  فلاخم  وت  شور  رگا  و  دناسر ،  یمن  ینایز  ررض و  ار  وت  هدش  هتفگ 

اهاوه عبّتیف  هسفن  هعرـصت  هّرمو  هَّللا ، هّبحم  یف  اهاوه  فلاخیو  اهَدَوَأ  میقی  هّرمف  اهاوه ، یلع  اهبلغیل  هسفن  هدهاجمب  ینعم  نمؤملا  ّنإ 
.رّکذتیف هترثع  هَّللا  لیقیو  شعتنیف ، هَّللا  هشعنیف 

اب دنک و  یم  تسرد  ار  نآ  ياه  یجک  یهاگ   ، دیآ بلاغ  نآ  ياهـشهاوخ  اهاوه و  رب  ات  تسا  سفن  اب  هدهاجم  رد  شمامتها  نمؤم 
 ، دـنک یم  يوریپ  نآ  زا  دروآ و  یمرد  ياـپ  زا  ار  وا  سفن  ياوـه  یهاـگ  و  دـنک ،  یم  تفلاـخم  ادـخ  تـّبحم  هار  رد  سفن  ياوـه 

رادیب هدمآ و  دوخ  هب  هرابود  دشخب ،  یم  ار  وا  ياه  شزغل  دنک و  یم  دـنلب  هدروخ  نیمز  هک  ار  وا  دـنک و  یم  کمک  ار  وادـنوادخ 
(1)  . دوش یم 

شتمدـخ زا  متـساوخ  یتقو  مدرک ،  تمدـخ  لاس  هدـجه  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نایملاع  رورـس  تفگ :  هک  هدـش  لقن  رباـج  زا  و 
 : دومرف ترضح  منک .  هدافتسا  ات  امرفب  یبلطم  ارم  مدرک :  ضرع  هدرک و  عادو  ار  وا  موش  صخرم 

؟  يا هدوب  ام  تمدخ  رد  هک  لاس  هدجه  زا  دعب  رباج ؛  يا 

 : دومرف دیسر .  ناوت  یمن  نآ  ياهتنا  هب  زگره  هک  دیتسه  ینارکیب  يایرد  امش  هلب ،  مدرک :  ضرع 

 . هل هعاطلاب  ّالإ  هیلإ  بّرقتیالو  ّلجوّزع ، هَّللا  نیبو  اننیب  هبارق  ّهنأ ال  مهملعأو  مالسلا ، یّنع  یتعیش  غّلب  رباج ؛  ای 

 . 162/78 ح 1 راونألا :  راحب   ، 284 لوقعلا :  فحت  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

 . انّیلو وهف  انّبحأو  هَّللا  عاطأ  نم  رباج ؛  ای 

زج راگدرورپ  هب  نتفای  بّرقت  تسین ،  یتبارق  ام  ادخ و  نیب  هک  هدب  ربخ  اهنآ  هب  و  ناسرب ،  مالس  نم  بناج  زا  ار  منایعیـش  رباج ؛  يا 
ام تیالو  لها  وا  درادـب  تسود  ار  ام  دـنک و  ادـخ  تعاطا  هک  یـسک  رباـج ؛  يا  تسین .  نکمم  شتاروتـسد  ندرک  تعاـطا  هار  زا 

(1)  . تسا

مدرک لاؤس  نمؤم  قوقح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  سینخ  نب  یّلعم  زا  یفاـک »  » باـتک رد  و 
 : دومرف

اهنآ ای  ینکن  لمع  اهنآ  هب  مسرت  یم  مزوسلد و  وت  هب  تبـسن  اریز  مهد ،  یم  ربخ  وت  هب  ار  نآ  قح  تفه  طقف  تسا  قح  داـتفه  ار  وا 
 . یئامنن لوبق  ار 

 : دومرف درک .  مهاوخ  لمع  هَّللا  ءاشنا  دیئامرفب  مدرک :  ضرع 

نإو کسفنل ، ّبحت  ام  هل  ّبحتو  هب ، مّلکتی  يّذلا  هناسلو  هسبلی ، يذـّلا  هصیمقو  هلیلد ، نوکتو  يرعیو ، یـستکتالو  عوجیو ، عبـشتال 
هیالوب انتیالوو  انتیالوب ، کتیالو  تلصو  کلذ  تلعف  اذإف  راهنلاو ، لیللاب  هجئاوح  یف  یعـستو  هشارف  دّهمتل  اهتثعب  هیراج  کل  تناک 

.ّلجوّزع هَّللا 

وا سابل  یشاب ،  وا  يامنهار  تسا ،  هنهرب  نایرع و  وا  هک  یلاح  رد  یشابن  هدیشوپ  وت  تسا ،  هنسرگ  وا  هک  یلاح  رد  یشابن  ریـس  وت 
يراد تسود  تدوخ  يارب  هچنآ  وا  يارب  یشاب  هتشاد  تسود  دنک ،  یم  مّلکت  نآ  اب  هک  یشاب  وا  نابز  دناشوپ ،  یم  ار  وا  هک  یشاب 
نینچ رگا  ینک ،  شـالت  شجئاوح  ندروآرب  رد  زور  بش و  و  دـنک ،  هداـمآ  ار  وا  باوختخر  اـت  یتسرفب  وا  يارب  يراد  زینک  رگا  ، 

(2)  . ددرگ یم  لصّتم  یهلا  تیالو  هب  ام  تیالو  و  ام ،  تیالو  هب  وت  تیالو  هتشر  يدرک 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نیمألا » دلب   » باتک رد  و 

(3) .لیللا هالص  ّلصی  مل  نم  انتعیش  نم  سیل 

.189 یفطصملا : هراشب  182/78 ح 8 ،  راونألا :  راحب  سلجم 11 ،  296 ح 29  یسوط :  یلاما  - 1
 . دشاب یم  دش  رکذ  هچنآ  زا  رتدایز  نآ  رد  255/74 ح 52 و  راونألا :  راحب  174/2 ح 14 ،  یفاکلا :  - 2

 : هعنقملا 272 ح 778 ،  تاوعدلا : ثیدح 53 ، لیذ   162/87 راونألا :  راحب   ، 321 نیظعاولا :  هضور  شماه ،   47 نیمألا :  دلبلا  - 3
 . 280/5 ح 10 هعیشلا :  لئاسو  رطس 16 ،   19
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 . دناوخن بش  زامن  هک  یسک  تسین  ام  نایعیش  زا 

 : تسا هدومرف  زین  و 

(1) .راهنلاب لاّطبو  لیللاب  هفیج  هَّللا  یلإ  قلخلا  ضغبأ 

 . دراد يدیدش  ینمشد  دنارذگ  یم  تلاطب  هب  ار  شزور  تسا و  رادرم  نوچمه  بش  هک  یسک  هب  تبسن  ادخ 

 : مّوس همّدقم 

طارفا راچد  یهاگ  و  دنتوافتم ،  دنراد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  رظن  زا  مدرم  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  رد 
 . دنطیرفت و 

رد هک  یتایاور  زا  يرایـسب  دنا و  هداد  لّزنت  شا  یقیقح  هاگیاج  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ماقم  هدرک و  یهاتوک  تفرعم  رد  یهورگ 
یمن حیحـص  كاردا  ملاس و  مهف  نتـشاد  اب  ناشیا  دوخ  هار  زا  زج  هکیلاح  رد  دـنا ،  هدرک  راکنا  هدـش  دراو  اهنآ  تالامک  لئاضف و 

 . دنا هتسناد  رفاک  ار  ناشیا  اهنآ  ریغ  هدرک و  ریفکت  ار  دوخ  ریغ  یعوضوم  دروم  رد  هک  دنرایسب  هچ  تخانش ،  ار  اهنآ  ناوت 

زا دشاب  قح  هک  يا  هنوگب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  لاوحا  قیاقح  دنعلّطم و  تماما  قیقد  لئاسم  رب  هک  دـنمدرم  زا  یمک  هّدـع 
نارگید هک  یعـضاوم  نآ  رد  دـنا و  هدـیزرو  تماقتـسا  تسین  طیرفت  طارفا و  نآ  رد  هک  لداعتم  قیرط  رب  دـنا و  هتفرگ  ناـشیا  دوخ 

 . دنا هدیزغلن  دنا  هدش  شزغل  راچد 

یمن راهظا  یـسک  ره  يارب  ار  دوخ  ینطاـب  تاـماقم  یناـهنپ و  تـالاح  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  اـم  ناـیاوشیپ  نیمه  رطاـخ  هب  و 
یم طرـش  اهنآ  اب  هدرک و  رکذ  ار  دوخ  صئاصخ  زا  یـضعب  دـندوب  لماک  تفرعم  رد  هک  ّصاوخ  زا  یـضعب  يارب  طقف  هکلب  دـندرک 

 : دنا هدومرف  و  دننک .  ناهنپ  ار  نآ  نادان  هیامورف و  صاخشا  زا  هک  دندرک 

« . تایاغلا  » باتک زا  لقن  هب  158/87 ح 46  راونألا :  راحب  - 1
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(1)  . نامیإلل هبلق  هَّللا  نحتما  نمؤم  دبع  وأ  لسرم ، ّیبن  وأ  بّرقم ، کلم  ّالإ  هلمتحیال  بعصتسم  انرمأ  ّنإ 

ای راگدرورپ  برّقم  هتـشرف  رگم  ار  نآ  دـنک  یمن  لوبق  تسا ،  راوشد  تخـس و  تیالو -  تماما و  هب  طوبرم  لئاسم  ینعی  اـم -  رما 
 . تسا هدرک  ناحتما  ار  وا  بلق  نامیا ،  دروم  رد  ادخ  هک  يا  هدنب  ای  لسرم و  ربمایپ 

رد هکنیا  ات  دنناد  یمن  ار  ماکحا  زا  يزیچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دننک  یم  لایخ  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دـنطیرفت  راچد  هک  یناسک  زا 
 . دوش ءاقلا  ناشیا  ياهلد 

یناسک و  دننک ،  یم  هیکت  شیوخ  نامگ  دوخ و  يأر  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  دـننک  یم  لایخ  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ  نیا  زا  رگید 
 . دننک یم  راکنا  ناگتشرف  رب  و  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ریغ  ناربمایپ -  رب  ار  اهنآ  يرترب  هک 

یم تسا ،  میهاربا  انامه  وا  نایعیـش  زا  ینعی   (2)« میهاْربَإل ِِهتَعیش  ْنِم  َّنإَو   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  هرـس  سدق  یفجن  نیدلا  فرـش  دّیس 
(3)  . تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  زا  میهاربا  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : 

لاؤس هیآ  نیا  ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یفعج  دـیزی  نب  رباـج  تیاور  دـنک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  تسا :  هتفگ  و 
 : دومرف ترضح  نآ  درک ، 

شرع راـنک  رد  ار  يرون  دز و  راـنک  وا  نامـشچ  لـباقم  زا  هدرپ  درک  قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یتـقو  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
 . درک هدهاشم 

؟  منیب یم  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  اراگدرورپ ؛  درک :  ضرع 

هدهاشم نآ  رانک  رد  يرگید  رون  و  دـشاب ،  یم  مقلخ  نایم  زا  نم  هدـیزگرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  رون  نیا  دـش :  هتفگ 
؟  تسا يرون  هچ  نیا  ایادخ  درک :  لاؤس  درک ، 

 . تسا نم  نید  هدننک  يرای  مالسلا  هیلع  یلع  رون  نیا  دش :  هتفگ 

هتفگ درک ،  لاؤس  اهنآ  زا  درک و  هدهاشم  رون  ود  نیا  رانک  رگید  رون  هس  و 

ثیدح ود  باب  نیا  رد  تسا ،  راوشد  تخس و  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  ناماما  رما  هکنیا  رد  باب 12   26 تاجردلا :  رئاصب  - 1
 . تسا هدروآ  انعم  نیا  هب  ثیدح  هن  باب  نیا  هّمتترد  و 

 . هیآ 83 تاّفاص ،  هروس  - 2
 . 495/2 ح 8 تایآلا :  لیوأت  - 3
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نسح و همطاف ،  دنزرف  ود  رون  ود  نآو  ما ،  هدیناهر  خزود  شتآ  زا  ار  شناتسود  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون  یکی  اهنیا  دش : 
 . دنتسه مالسلا  امهیلع  نیسح 

مهیلع هّمئا  رون  اه  نآ  میهاربا ؛  يا  دش :  هتفگ  دنا ،  هدرک  هطاحا  ار  اهنیا  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  رگید  رون  هن  ایادـخ  درک :  ضرع 
جنپ نیا  ّقحب  ایادخ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  سپـس  دنتـسه ،  یلع  همطاف و  نادنزرف  زا  یگمه  هک  تسا  مالـسلا 

 : دش هتفگ  ناسانشب .  نم  هب  ار  رون  هن  نیا  سّدقم  رون 

، نسحلا هنباو  ّیلع ، هنباو  دّـمحم ، هنباو  ّیلع  هنباو  یـسوم ، هنباو  ، رفعج هـنباو  دّـمحم ، هـنباو  نیـسحلا ، نـب  ّیلع  مـهلّوأ  مـیهاربإ ؛  اـی 
 . هنبا مالسلا  هیلع  مئاقلا  هّجحلاو 

 ، یـسوم وا  دنزرف  رفعج ،  وا  دنزرف  دّمحم ،  شدـنزرف  بیترت  هب  وا  زا  دـعب  تسا و  نیـسحلا  نب  ّیلع  شمان  ناشیا  لّوا  میهاربا ؛  يا 
نم هدننک  مایق  تّجح  هک  تسا  نسح  دـنزرف  اهنآ  نیرخآ  و  نسح ،  وا  دـنزرف  یلع ،  وا  دـنزرف  دّـمحم ،  وا  دـنزرف  یلع ،  وا  دـنزرف 

 . تسا

 . دناد یمن  یسک  وت  زا  ریغ  ار  شددع  هک  منیب  یم  راونا  نآ  فارطا  رد  يدایز  ياهرون  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  میهاربا 

 . دنا بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هعیش  هک  تساهنآ  نایعیش  رون  اهنیا  میهاربا ؛  يا  دش :  هتفگ 

 : دش هداد  باوج  دنوش ؟  یم  هتخانش  يزیچ  هچ  هب  تسیچ و  اهنآ  تمالع  درک :  لاوئس  مالسلا  هیلع  میهاربا 

 . نیمیلاب مّتختلاو  عوکرلا ، لبق  تونقلاو  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسبب  رهجلاو  نیسمخو ، يدحإ  هالصب 

رتشگنا و  نداد ،  ماجنا  عوکر  زا  لبق  ار  تونق  نتفگ ،  دـنلب  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   ، » ندـناوخ زامن  تعکر  زور 51  هنابش  رد 
.تسا ندومن  تسار  تسد  رد  ار 

نایعیـش زا  ارم  اراگدرورپ ؛  راب  نینمؤملاریمأ ، » هعیـش  نم  ینلعجا  ّمهللا   : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 
میهاربا ینعی  میهاْربَإل » ِِهتَعیـش  ْنِم  َّنإَو   : » تسا هدومرف  هداد و  ربخ  ار  نآ  شباتک  رد  دنوادخو  هدب ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(1)  . دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا 

 . 20/4 ح 2 ناهرب :  ریسفت  151/36 ح 131 و 80/85 ح 20 ،  راونألا :  راحب  496/2 ح 9 ،  تایآلا :  لیوأت  - 1
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 : دومرف ترضح  نآ  تسا ،  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  رگید ،  دییأت 

(1) .رانلا یف  یقابلاو  انتعیشو  نحنو  هلوسرو  هَّللا  ّالإ  سیل 

( . دنتسه ام  نایعیش  زا  دنتسین  شتآ  رد  هک  ءایبنا  ینعی   . ) دنشتآ رد  یگمه  ام  نایعیش  ام و  لوسر و  ادخ و  زا  ریغ 

 ... یتْوَملا ِییُْحت  ْفیَک  ینِرأ  ِّبَر   : » تسا هدوـمرفن  ناـمحرلا  لـیلخ  میهاربا  اـیآ  تسین ،  نآ  رد  یبّـجعت  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
یلو دـنک ، » ادـیپ  نانیمطا  نم  بلق  ات  ینک ... ؟  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  هنوگچ  هدـب  ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ ؛  « ؛  (2) یْبلَق » َِّنئَمْطَِیل 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

(4) ًانیقی (3) .  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

 . دوش یمن  هدوزفا  يزیچ  نم  نیقی  هب  دوش  هدز  رانک  اه  هدرپ  رگا 

 . 20/4 ح 3 ناهرب :  ریسفت  497/2 ح 10 ،  تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 260 هرقب ،  هروس  - 2

ّقح نیقیلا و  نیع  نیقیلا ،  ملع  دراد ،  هـبترم  هـس  نـیقی  تـسا :  هدوـمرف  « 142/70 راونألا :  راـحب   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  - 3
طّـسوت ار  اـه  یندـید  دراد  شتآ  هب  تبـسن  نیقیلا  ملع  هک  یـسک  ًـالثم  دوش ،  یم  نشور  لاـثم  کـی  اـب  اـهنیا  ناـیم  قرف  و  نیقیلا . 

نیب زا  شتآ و  رد  نتخوس  نیقیلا  ّقح  هبترم  و  تسا ،  شتآ  هّدام  مرج و  ندید  نیقیلا  نیع  هبترم  دنک ،  یم  هدهاشم  شتآ  یئانشور 
 . دشاب یمن  ندوزفا  لباق  تسین و  يا  هلحرم  نیا  زا  رتالاب  و  تسا ،  ندش  شتآ  ّتیدوخ و  ندرب 

ار هّیدعس  همیلح  رتخد  هّرح  ناتساد  134/46 ح 25 » راونألا :  راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  رطس 8 .   209/69 راونألا :  راحب  - 4
هیلع یلع  هنوگچ  درک :  لاؤس  وا  زا  جاّـجح  تسا :  هدروآ  نآ  زا  یتمـسق  رد  هدرک و  لـقن  دـش  دراو  یفقث  جاّـجح  رب  هک  یماـگنه 
هداد يرترب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  داد :  باوج  يداد ؟  تلیـضف  يرترب و  هَّللا  لـیلخ  میهاربا  ینعی  ءاـیبنا  ردـپ  رب  ار  مالـسلا 

؛ » یبـلَق ّنئمطَِیل  نکلَو  یَلب  لاـق  نمُؤت  َملَوأ  لاـق  یتْوَـملا  ییُحت  فـیَک  ینِرأ  ّبَر  میهاربإ  لاـق  ذإو   : » تسا هدوـمرف  هک  اـجنآ  تسا 
نامیا داقتعا و  نآ  هب  ایآ  دش :  باطخ  ینک ؟  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدب  ناشن  نم  هب  ایادخ ؛  درک :  ضرع  میهاربا  یتقو  »

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نم  يالوم  یلو  دـنک ، » ادـیپ  شمارآ  نانیمطا و  ملد  مهاوخ  یم  یلو  مراد  نامیا  درک :  ضرع  يرادـن ؟ 
هک دنراد  رارقا  فالتخا  نودـب  ناناملـسم  همه  و  دوش ، » یمن  هدوزفا  يزیچ  نم  نیقی  هب  دوش  هدز  رانک  اه  هدرپ  رگا   : » تسا هدومرف 

هدشن لئاق  دوخ  يارب  ار  ماقم  نیا  ناشیا  زا  دعب  زین  ترضح و  نآ  زا  شیپ  سک  چیه  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  نیا 
 . تسا هتفگن  شدوخ  هرابرد  و 
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شبلق تسا  ناربمغیپ  فرشا  ام  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نیبب ، ار  تفارش  يراوگرزب و  تمظع ،  تلالج ، سپ 
 . تسا يواسم  نطاب  رهاظ و  وا  دزن  هدنبات  یئانشور  نیا  هدنشخرد و  رون  نیا  اّما  دنیبب ،  ار  عقاو  هکنیا  ات  دنک  یمن  ادیپ  نانیمطا 

هب وا  و  دنتسه ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  حلاص  ناگدنب  ءایصوا و  نیلسرم و  ءایبنا  یمامت  هک  دوش  یم  هدیمهف  اجنیا  زا  و 
نآ اـب  و  تسا ،  ماـما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ریغ  ناـگمه  رب  دراد  هک  يا  هّیلک  تیـالو  يرترب و  لـضف و  رطاـخ 

ربانب و  تسا ،  تّوبن  حور  هّیلک  تیالو  هک  تسا  هتشگ  تباث  هدش و  قیقحت  شدوخ  ّلحم  رد  و  دندّحتم ،  تیالو  تهج  زا  ترـضح 
 . دشاب عاعش  يانعمب  ای  و  درک ) يوریپ  يانعم  هب  عیاش  زا   ) وریپ يانعم  هب  تسا  نکمم  هعیش  نیا 

هدش عقاو  هک  ار  هچنآ  اهنآ  هکنیا  هب  ندش  لئاق  ای  نایسن  وهس و  زا  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نتسناد  هّزنم  دننک  یم  لایخ  مدرم  زا  یضعب 
هکار هچنآ  صخـش  هک  تسین  راوازـس  و  دـنرادنپ ،  یم  نینچ  تلاهج  يور  زا  اهنیا  اسب  هچ  و  تسا ،  ّولغ  دـنناد  یم  دـش  دـهاوخ  و 

 . دنک بیذکت  دناد  یمن 

ای نامگ  رطاخب  دهد  یم  نآ  ندوب  حیحـص  هب  تداهـش  اهنآ  نوتم  هک  يرابخا  ندرک  ّدر  تسا :  هدومرف  هرـس  سدـق  یـسلجم  هماّلع 
اهنآ هب  تسا  بیجع  تازجعم  رب  لمتـشم  هک  يرابخا  یتقو  مینیب  یم  اریز  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  نأش  رد  یهاتوک  مهو ، 
نینچ لقن  دنا  هدش  عقاو  نعط  دروم  هک  یئاهنآ  رتشیب  مرج  هکلب  نآ ،  يوار  رد  نعط  ای  دـننز و  یم  رابخا  نتم  رد  نعط  ای  دـسر  یم 

(1)  . تسا يرابخا 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  ریغ  و  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد 

ّالإ هب  نمؤیال  بعصتسم ، بعص  میظع  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ثیدح  ّنإ 

 . 61 راونألا :  هآرم  ریسفت  هّمدقم  و   ، 347/25 راونألا :  راحب  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  - 1
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 . نامیإلل هبلق  هَّللا  نحتمإ  نمؤم ]  ] دبع وأ  لسرم ،  ّیبن  وأ  بّرقم ،  کلم 

بّرقم هتـشرف  رگم  دروآ  یمن  ناـمیا  نآ  هب  تسا ،  راوـشد  تخـس و  گرزب ،  مالـسلا  مـهیلع  دّـمحم  لآ  ثیداـحا  راـتفگ و  اـنامه 
 . تسا هدرک  شیامزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  ای  لسرم و  ربمغیپ  ای  راگدرورپ 

هچنآ و  دینک ،  لوبق  دیمهف  یم  ار  نآ  دریذپ و  یم  امش  ياه  لد  دسر و  یم  امش  هب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ثیداحا  زا  هچنآ  سپ 
 . دیهد عاجرا  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ملاع  لوسر و  ادخ و  هب  ار  نآ  دنک  یم  راکنا  دریذپ و  یمن  ار  نآ  امش  ياه  لد 

ادخب دیوگب :  سپ  دنک  لوبق  ار  نآ  دناوت  یمن  هک  دوش  هتفگ  وا  يارب  تیب  لها  ام  زا  یثیدح  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـنوش  كاله  و 
(1)  . تسا رفک  ناشیا  تاشیامرف  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  راکنا  اریز  تسین ،  نینچ  نیا  مسق ؛ 

تدابع و رد  ادخ  اب  اهنیا  دنیوگ :  یم  ای  دنا ،  تیب  لها  یئادـخ  ّتیهولا و  هب  لئاق  هک  دنتـسه  یناسک  اهوردـنت : )  ) طارفا لها  اّما  و 
رد ادخ  دنیوگ :  یم  ای  راگدرورپ ،  نذا  هطـساو و  نودب  القتـسم و  اهنآ  ندوب  قزار  ندوب و  قلاخ  هب  دـنلئاق  ای  دنکیرـش ،  شتـسرپ 

خـسانت هب  دندقتعم  ای  دشاب ،  هداد  میلعت  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  نودب  دنناد  یم  بیغ  دنیوگ :  یم  ای  دنا ،  هدش  یکی  هدرک و  لولح  اهنآ 
یم زاین  یب  تامّرحم  كرتو  تابجاو  ماجنا  زا  ار  ناسنا  اـهنآ  تخانـش  تفرعم و  دـنیوگ :  یم  اـی  رگید ،  ضعب  هب  حاورا  زا  یـضعب 

مهیلع هّمئا  زا  یکی  يرترب  هب  دـنلئاق  ای  و  دـنا ،  هدرک  لایخ  هنوگنیا  مدرم  هکلب  دـنا  هدـشن  هتـشک  اهنآ  هک  دـنراد  هدـیقع  ای  و  دـنک ، 
دنا هحابا  لولح و  هب  لئاق  تسا و  يرگ  یفوص  یعون  هک  دنا  هّیجاّلح  هفئاط  نیا  زا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  رب  مالـسلا 

.

وا ياهراک  هچرگ  درک  یم  عّیشت  راهظا  جاّلح (3)  تسا :  هدومرف  هرس (2)  سدق  دیفم  خیش 

 . 366/25 ح 7 راونألا :  راحب   ، 123 تاجردلا :  رئاصب  رصتخم  - 1
هک تسا  نآ  زا  رتروهشم  تیاور  مالک و  هقف ،  رد  تسا  هَّللادبعوبا  شا  هینک  نامعن و  نب  دّمحم  نب  دّمحم  شمان  هک  دیفم  خیش  - 2
دنا هدمآوا  زا  دعب  هک  ینادنمشناد  همه  تسا ،  هدوب  رتدنمشناد  رت و  نئمطم  شنامز  لها  همه  زا  وا  مینک ،  فیـصوت  ار  وا  میهاوخب 

تسا و هّیماما  هفئاط  نامّلکتم  زا  دیوگ :  یم  شا  هرابرد  وا  راوگرزب  درگاش  هللا  همحر  یسوط  خیش  دنا .  هدرک  هدافتـسا  وا  شناد  زا 
باوج رضاح  قیقد و  شنهذ  یلاع ،  شرکف  دوب ،  مّدقم  سک  ره  رب  مالک  هقف و  رد  تشگ ،  یهتنم  وا  هب  هعیـش  تسایر  وا  نامز  رد 

زور رد  داتفا ،  قاـفّتا  لاس 413 ه  ناضمر  هاـم  موس  هعمج  بش  رد  شتاـفو  لاس 336 ه و  هدـعقیذ  مهدزای  زور  رد  شتدـالو  دوب . 
ماما مرح  رد  دراذگ و  زامن  وا  فیرـش  رکیپ  رب  هللا  همحر  یـضترم  دّیـس  دندومن ،  عییـشت  ار  وا  نایعیـش  زا  رفن  رازه  داتـشه  وا  تافو 
ّیلو ترضح  هک  تسا  روهشم  دیدرگ .  نوفدم  هللا  همحر  هیولوق  نبا  شداتسا  ربق  کیدزن  ترضح  نآ  ياپ  نییاپ  مالسلا  هیلع  داوج 

هدـید راوگرزب  ملاع  نیا  ربق  يور  رب  ترـضح  نآ  دوخ  ّطخ  هب  هک  دندورـس  ار  يراعـشا  راوگرزب  نآ  ياثر  رد  هادـف  انحاورا  رـصع 
همه ماما  حدم  نآ  دیوگ  حدم  دیاتسب و  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  هک  ار  یـسک  تسا :  هتفگ  هللا  همحر  یمق  ثّدحم  اذل  تسا ،  هدش 

 . تسا هدروآ  نییاپ  ار  وا  ماقم  تقیقح  رد  دنک  شیاتس  ار  وا  یسک ،  زا  ماما  شیاتس  زا  سپ  سک  ره  و  تساه ،  حدم 
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تـسا ناگدش  تنعل  هلمج  زا  هدرک و  ّتیباب  ياعّدا  وا  دنا .  هدش  تمّذـم  هک  تسا  یـصاخشا  هلمج  زا  جاّلح  روصنم  نب  نیـسح  - 3
يارب تسا .  هدیـسر  شلاثما  وا و  نعل  رد  هرـس  سدق  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تسد  هب  هادف  انحاورا  نامز  ماما  هیحان  زا  عیقوت  هک 

 . دینک هعجارم  « 246 یسوط :  راوگرزب  خیش  تبیغ   » باتک هب  رتشیب  عالّطا 
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جاّلح يارب  ار  یلطاب  بلاطم  دننک و  یم  رهاظت  اهنآ  نیدب  يا  هقرف  ره  اب  هک  دنرفاک  قیدنز و  یهورگ  شناوریپ  دوب و  يرگ  یفوص 
 . دندرک یم  اعّدا  تشدرز  يارب  سوجم  هک  یتازجعم  دننام  دننک ،  یم  اعّدا 

غراف تدابع  يارب  دیاب  دننک  یم  اعّدا  هک  تسا  نیا  ناشیا  تمالع  دنا و  هالغ  زا  هّیجاّلح  تسا :  هدومرف  هرـس  سدق  قودص  خیـش  و 
یگنهامه اهنآ  اب  ّقح  دنناد و  یم  ار  یهلا  مظعا  مسا  دـننک  یم  اعّدا  و  دـننک ،  یم  كرت  ار  تابجاو  عیمج  زامن و  هک  یلاح  رد  دوب 

زا يزیچ  نداد  بیرف  گنرین و  زج  هک  یلاحرد  دنناد  یم  ار  ایمیک  ملع  دننک  یم  اعّدا  هک  تسا  نیا  اهنآ  رگید  ياه  هناشن  زا  دراد ، 
(1)  . دنناد یمن  نآ 

شا هصالخ  هک  هدـش  لقن  یتیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  جاجتحا »  » باتک و  مالـسلا » هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت   » رد
 : تسنیا

 : دومرف نّیلاّضلا » الَو  مْهیَلَع  بوُضْغَملا   » ریسفت رد  ترضح  نآ 

دنتسه یئاهنآ  دنهارمگ  هک  یناسک  هدش و  بضغ  اهنآ  رب  هک  یناسک  زا  دارم 

 . 63 راونألا : هآرم  ریسفت  همّدقم   ، 345/25 راونألا :  راحب  - 1
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 . دنناد یم  رتارف  ّتیدوبع  هبترم  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

هدرک فالتخا  وا  فیـصوت  رد  ام  اب  ام  ناگتـشذگ  نک ،  فیـصوت  ام  يارب  ار  تراگدرورپ  درک :  ضرع  تساخرب و  یـصخش  سپ 
 . دنا

 . درک رکذ  ار  یلاعت  يراب  تافص  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

امش هک  ار  هچنآ  دنک  یم  لایخ  دراد و  ار  امش  تیالو  ياعّدا  هک  مسانش  یم  ار  یسک  امش ،  يادف  مردام  ردپ و  درک :  ضرع  يوار 
 . تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  وا  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع  فاصوا  همه  دیدومرف 

 : دومرف داتفا و  وا  كرابم  مادنا  رب  هشعر  دینش  مالسلا  هیلع  ماما  ار  بلطم  نیا  نوچ 

 ، نیحکانلا یف  ًاحکانو  نیلکآلا ،  یف  ًالکآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ناک  سیلوأ  ًاریبک ،  ًاّولع  نورفاکلاو  نوملاـظلا  لوقی  اّـمع  هَّللا  ناـحبس 
هلإ وهو  ّالإ  دحأ  مکنم  سیلف  ًاهلإ  اذه  ناک  نإف  ًاهلإ ؛  نوکی  هتافص  هذه  ناک  نمفأ  هَّللا ؟  يدی  نیب  ًاعـضاخ  ًاّیلـصم  کلذ  عم  ناکو 

 . اهب فوصوم  ّلک  ثودح  یلع  تّالادلا  تافصلا  هذه  یف  هل  هتکراشمل 

 ، دروخ یم  اذغ  هک  دوبن  روط  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  دنیوگ ،  یم  وا  هرابرد  نارفاک  نارگمتـس و  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  كاپ و  ادخ 
؟ درک یم  تدابع  هناعضاخ  یبوبر  هاگشیپ  رد  درازگ و  یم  زامن  فصو  نیا  اب  و  درک ،  یم  جاودزا  مدرم  هّیقب  لثم  و 

رد اریز  دشاب ،  ادخ  دناوت  یم  مه  امـش  زا  کی  ره  تسا  هدوب  ادخ  وا  رگا  دشاب ؟  ادخ  دناوت  یم  ایآ  دراد  یتافـص  نینچ  هک  یـسک 
 . تسا کیرش  وا  اب  دراد  ثودح  رب  تلالد  هک  یتافص  نیا 

زجاع نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  درک  راهظا  یتازجعم  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  دـننک  یم  لایخ  اهنیا  درک :  ضرع  صخـش  نآ 
هبتـشم اهنآ  رب  ار  رما  راک  نیا  اب  داد  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  زجاع  تانکمم  تافـص  نوچ  تسادخ و  وا  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  دندوب 

 . دشاب رایتخا  يور  زا  وا  هب  اهنآ  نامیا  دنسانشب و  ار  وا  ات  درک  یم  ناحتما  ار  اهنآ  و  درک ،  یم 

نوچ دنیوگب :  هک  تسا  نآ  حیحصو  دنا  هدرک  تشادرب  هنوراو  ار  بلطم  راتفگ  نیا  رد  اهنیا  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
دوخ زا  یتازجعم  یتقو  دراد ، تکرـش  اهنآ  تافـص  رد  جاتحم  فیعـض و  صاخـشا  اب  هک  میدـید  دـیدرگ و  رهاظ  زاین  زجع و  وا  زا 

راک هکلب  تسین  وا  راک  تازجعم  مییوگب :  درک  رهاظ 
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( . تسا هتشگ  يراج  وا  تسدب  راگدرورپ  لعف  هدرک و  رهاظ  ار  راگدرورپ  تردق  وا  و   ) تسین تاقولخم  هیبش  هک  تسا  يدنمتردق 

ات دنداتفا  تکاله  هب  دنتشاد  دوخ  ّتیعقوم  هب  هک  یتلاهج  رطاخب  هارمگ  رفاک  صاخشا  نیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپس 
هک يروـطب  دـندومیپ ،  ار  ادـخ  هار  ریغ  هدرک  اـفتکا  دوـخ  صقاـن  لوـقع  دـساف و  تارظن  هب  تفرگ و  ار  اـهنآ  رورغ  بجع و  هکنآ 

دنوادخ هک  دـنا  هتـسنادن  اریز  دـندرک ،  تناها  وا  يالاو  میظع و  نأش  هب  هدرمـش و  زیچان  ار  وا  رما  کچوک و  ار  راگدرورپ  تردـق 
هتفرگن هرهب  يرگید  زا  شیزاین  یب  رد  هتـشاذگن و  هیراع  وا  دزن  يرگید  هدوب و  شدوخزا  وا  تردـق  هک  تسا  ییاـناوت  دـنمتردق و 

(1)  . تسا

ار راگدرورپ  ماـقم   (2) دنا هدرک  ّولغ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  هّمئا  هراـبرد  هک  یئاـهنآ  هک  تسا  نیا  قح  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
ار مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  تقیقح  رد  اهنیا  دننک ،  كرد  ار  وا  دنناوت  یم  دوخ  لقع  اب  هک  دنا  هدرک  لایخ  هتـسناد و  دودـحم 

ادیپ هطاحا  اهنآ  هب  دـناوتب  اهنآ  لقع  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتالاو و  مالـسلا  هیلع  ماما  ماقم  اریز  دـنا ،  هدرکن  میظعتو  هتـسنادن  گرزب 
هک تسا  يزیچ  نآ  قوف  شنأش  دنوادخ  دنا  هدرک  سایق  شتاقولخم  اب  ار  وا  نوچ  دنا ،  هدرمش  کچوک  ار  لاعتم  قلاخ  هکلب  دنک ، 

(3)  . دنا هتفگ  نارفاکو  نارگمتس 

 . نمض ح 20  274/25 راونألا :  راحب   ، 439/2 جاجتحإلا :   ، 50  - 56 مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  - 1
 . تسا میقتـسم  هار  لادتعا و  زا  ندـش  جراخ  ّدـح و  زا  نتـشذگ  يانعم  هب  تغل  رد  ّولغ  تسا :  هدومرف  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  - 2

« ّقَحلاّالإ هَّللا  یَلَع  اولوُقَتالَو  مِکنید  یف  اوْلغَتال  باتِکلا  َلْهأ  ای   : » تسا هدومرف  هیآ 171 ) ءاسن ،  هروس  رد   ) یلاعت كرابت و  دنوادخ 
هدومرف یهن  دنوادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دیهدن . » تبسن  تسا  قح  هچنآ  زج  دنوادخ  رب  دینکن و  ّولغ  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  « ؛

اعّدا حیسم  هرابرد  يراصن  هک  ار  هچنآ  و  دنوش ،  جراخ  لادتعا  زا  دنرذگب و  حیحـص  ّدح  زا  دننک و  طارفا  حیـسم  هرابرد  هک  تسا 
یم مالسا  هب  رهاظت  ّولغ  لها  تسا :  هدومرف  زین  و  تسا .  ّدح  زا  نتـشذگ  میدرک  نایب  هچنآ  قبط  هکنیا  رطاخب  هتـسناد  ّولغ  دنا  هدرک 

يارب .دنهد  یم  ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تّوبن  ّتیهولا و  تبسن  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  دننک ، 
 . دینک هعجارم  « 344/25 راونألاراحب :   » هب رتشیب  عالّطا 

هدروآ نییاپ  ار  دنوادخ  تمظع  اهنآ  دندنوادخ ،  هدیرفآ  نیرتدـب  ّولغ  لها  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدـح  رد  - 3
نیکرشم سوجم و  يراصن و  دوهی و  زا  رتدب  اهنآ  مسق  ادخب  دنا ،  هدومن  ییادخ  ياعّدا  ادخ  ناگدنب  يارب  دنا و  هدرمش  کچوکو 

«. 284/25 ح 33 راونألا :  راحب   . » دنتسه
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قلاخ نایملاع و  راگدرورپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسنیا  دنا  هدیقع  نآ  رب  لاح  هتشذگ و  زا  ام  ناگرزب  هک  ّقح  بهذم  اّما  و 
مهیلع نیرهاط  هّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  وا  هداتـسرف  تسین ،  وا  يارب  یهیبش  یکیرـش و  تسا ،  تادوجوم  قزار  و 

ّتیدوبع یگدنب و  همزال  هچنآ  ینعی  دنفّلکم -  یگدنب  مزاول  هب  دـنا و  هتفای  شرورپ  دـنا و  هدـش  قلخ  دنتـسه ،  وا  ناگدـنب  مالـسلا 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  و  دنرادن ،  یبیـصن  نآ  زا  تسین و  تّوبن  لامتحا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رد  دـننک -  لمع  نآ  هب  دـیاب  تسا 

ماـمت هدـیرفآ و  دوخ  تمظع  رون  زا  ادـخ  ار  ناراوـگرزب  نیا  هکلب  تسین ،  يا  هرهب  تسا  ّتیهوـلا  نأـش  هچنآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع 
و هداد ،  رارق  اهنآ  راـیتخا  رد  ار  شیوخ  مظعا  مسا  دوخ و  رارـسا  هدومن ،  تمحرم  اـهنآ  هب  ار  هبیجع  تـالاح  هدیدنـسپ و  ياـهراک 

دناد یم  شدوخ  اب  راتفر  ار  ناشیا  اب  راتفر  یگنوگچ  و  هدروآ ،  باسحب  تفلاخم  ناشیا  زا  ندرک  يوریپ  نودـب  ار  شدوخ  تعباتم 
.

 : تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  هریغص  هعماج  ترایز  رد  هک  روط  نامه 

مهب مصتعا  نمو  هَّللا ، لهج  دـقف  مهلهج  نمو  هَّللا  فرع  دـقف  مهفرع  نمو  هَّللا ، يداع  دـقف  مهاداع  نمو  هَّللا ، یلاو  دـقف  مهالاو  نم 
(1) .ّلجوّزع هَّللا  نم  یّلخت  دقف  مهنم  یّلخت  نمو  هَّللاب ، مصتعا  دقف 

ار اهنآ  سک  ره  و  هدومن ،  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  اهنآ  اب  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  اهنآ  هک  یـسک 
زا هک  ره  هدرب و  هانپ  ادخب  دربب  هانپ  اهنآ  هب  سک  ره  تسا  هتخانـشن  ار  ادـخ  دسانـشن  ار  اهنآ  هک  یـسک  و  هتخاش ،  ار  ادـخ  دسانـشب 

 . تسا هدینادرگ  يور  ادخ  زا  دنادرگب  يور  اهنآ 

نودب ّلقتـسم و  تروصب  ندرک  هدـنز  ندـناریمو و  نداد  يزور  ندرک و  قلخ  رما  زا  ریغ  هدومن -  راذـگاو  اهنآ  هب  ار  روما  ریبدـت  و 
تساوخ هطساو و 

 ، 83/6 ح2 و 102 ح 2 بیذـهتلا :  ح 1 ،   276/2 مالـسلا :  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  ح 3212 ،   608/2 هیقفلا :  هرـضحیال  نم  - 1
 ، ح 1  126/102 راونألا :  راـحب  باب 104 ،  ح 1   522 تارایزلا :  لـماک  ح 2 ،   431/10 هعیـشلا :  لئاسو  ح 1 ،   578/4  : یفاکلا

 . 353/10 ح 1 لئاسولا :  كردتسم 
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ّالإ وُه  ْنإ  يوَهلا ×  ِنَع  قِْطنَیامَو   ، » دـننک لالح  دـنهاوخ  یم  ار  هچنآ  ماهلا  ای  یحو  نودـب  دوخ و  ءارآ  هب  هکنیا  هن  و  راـگدرورپ - 
«. تسا یهلا  یحو  هب  یکّتم  ناشراتفگ  هکلب  دنیوگ  یمن  یمالک  سفن  ياوه  يور  زا  اهنآ  و  « ؛  (1)« یحُوی یْحَو 

دشاب و باوص  قح و  قفاوم  هک  ار  هچنآ  رگم  دنکن  رایتخا  هک  یهجوب  دینادرگ  لماک  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنوادخ  نوچ  هک  انعم  نیا  هب 
 . درک راذگاو  وا  هب  ار  روما  زا  یضعب  نییعت  دشاب  یهلا  تساوخ  اب  فلاخم  هچنآ  وا  رکف  هب  دنکن  روطخ 

(2) و ار سدس  ّدج  ندرب  ثرا  لثم  و  یّبحتـسم ،  ياه  هزورو  هلفان  ياهزامن  نییعت  و  اهزامن ،  زا  یـضعب  تاعکر  ندرک  دایز  دننام : 
دراوم نیا  رد  و  دنک ،  رهاظ  دراد  دنوادخ  دزن  هک  ار  وا  تفارـش  تمارک و  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و  تارکـسم ،  مامت  ندرک  مارح 

(3)  . تسین ماهلا  ای  یحو  هب  زج  نییعت  لصا 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رئاصب »  » باتک رد  هللا  همحر  راّفص  هک  روط  نامه 

 ، تخاس اجرباپ  راوتـسا و  دوب  شا  هدارا  تساوخ و  هک  روط  نامه  ار  وا  ات  داد  شرورپ  دوخ  تیبرت  میلعت و  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ 
ام هداتسرف  لوسر و  هچنآ  « ؛  (4)« اوهَْتناَف ُْهنَع  مُکاهَن  امَو  هوُذُخَف  لوُسَرلا  ُمُکاتآ  ام   : » دومرف دومن و  راذگاو  وا  هب  ار  عیرشت  رما  سپس 

« . دیئامن بانتجا  دنک  یم  یهن  هچنآ  زا  دینک و  لمع  دهد  یم  روتسد  نآ  هب  ار  امش 

 . هیآ 3 و 4 مجن ،  هروس  - 1
 . تسا هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  ّتیم  هک  ار  هچنآ  مشش  کی  ینعی  سدس ،  - 2

مشچ هید  رادقم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد   . 348/25 راونألا :  راحب  - 3
 : درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  دوـمن ،  مارح  ار  يا  هدـننک  تسم  رهو  بارـش  دوـمرف ،  رّرقم  نـّیعم و  ار  یمدآ  ناـج  هـید  و 
ات یلب ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؟  نییعت  دشاب  هدیـسروا  هب  یحو  هکنیا  نودب  ار  اهنآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

« . 267/1 ح 7 یفاکلا :   . » دنیامن یم  ینامرفان  یناسک  هچ  دننک و  یم  وا  هداتسرف  لوسر و  زا  تعاطا  یناسک  هچ  دوش  هدیمهف 
 . هیآ 7 رشح ،  هروس  - 4
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هدرک تمحرم  ار  شرایتخا  زین  ام  هب  هدومن  راذگاو  شلوسر  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  انیلإ ،  هضّوف  دـقف  هلوسر  یلإ  هَّللا  ضّوف  امف 
(1) .تسا

َکل ْسَیل   : » مدرک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  هک  تسا  هدرک  لقن  رباج  زا  دوخ  ریسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یشاّیع 
 : دومرف ترضح  تسین ،  وت  تسد  هب  روما  رایتخا  ینعی  یش ء»(3)   (2) ْرمألا نِم 

 - : دومرف هکنیا  ات  تسا -  وا  تسد  هب  راک  رایتخا  مسق ؛  ادخ  هب 

 . مارح وهف  مّرح  امو  لالح ، وهف  ّلحأ  ام  لعج  نأ  هیلإ  هَّللا  ضّوف  دقو  یش ء ، رمألا  نم  هل  نوکیال  فیکو 

ار هچنآ  لالح و  دنک  لالح  ار  هچنآ  هدرک و  راذگاو  وا  هب  ار  شنید  رما  ادـخ  هک  یلاح  رد  درادـن  ار  روما  رد  فرـصت  ّقح  هنوگچ 
(4)  . تسا هداد  رارق  مارح  دنک  مارح 

یئاعد هدیسر  ام  هب  مهرس  سدق  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  راوگرزب  خیـش  طّسوت  هسّدقم  هیحان  زا  هک  فیرـش  عیقوت  رد  و 
 : ناوخب بجر  هام  ماّیا  زا  زور  ره  رد  ار  نآ  دنا :  هدومرف  هک  تسا 

، کتردقل نوفـصاولا  كرمأب ، نورـشبتسملا  كّرـس ، یلع  نونومأملا  كرمأ  هالو  هب  كوعدـی  ام  عیمج  یناعمب  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  »
یّتلا کتاماقمو  کتایآو ، كدیحوتل  ًاناکرأو  کتاملکل ، نداعم  مهتلعجف  کتّیـشم ، نم  مهیف  قطن  امب  کلأسأ  کتمظعل ، نونلعملا 

.کفرع نماهب  کفرعی  ناکم ،  ّلک  یف  اهل  لیطعت  ال 

 . 619/3 ح 9 یفاولا :  286/1 ح 9 ،  یفاک :  لوصا  332/25 ح 9 ،  راونألا :  راحب  383 ح 1 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1
هیلع یلع  تیالو  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  هک  یماگنه  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  یئاورنامرف  تراما و  اجنیا  رد  رما  زا  دوصقم  - 2

وا هک  داد  ربخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دمآ ،  لکشم  شیارب  بلطم  نیا  دیشیدنا ،  موق  تداسح  ینمشد و  رد  دنک  رهاظ  ار  مالسلا 
زا دعب  روما  تسرپرـس  دنادرگ و  وا  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ادـخ  هب  طوبرم  رما  نیا  و  درادـن ،  راک  نیا  رد  يرایتخا 

 . دهد رارق  ترضح  نآ 
 . هیآ 128 نارمع ،  لآ  هروس  - 3

 . 326 صاصتخإلا :  314/1 ح 2 ،  ناهرب :  ریسفت  337/25 ح 17 ،  راونألا :  راحب   ، 139/1 یشاّیع :  ریسفت  - 4
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َتألم مهبف  داهـشأو ، داضعأ  کیلإ  اهدوعو  کنم  اهؤدـب  كدـیب ، اهقترو  اهقتف  کقلخو ، كدابع  مّهنأ  ّـالإ  اـهنیبو  کـنیب  قرف  ـال 
 ...« . تنأ ّالإ  هلإ  نأ ال  رهظ  یّتح  کضرأو  كءامس 

نیما و وت  ّرس  رب  هک  نانآ  دندناوخ ،  نآ  هب  ار  وت  ترما  نابحاص  هک  ار  هچنآ  مامت  یناعم  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ ؛  »
وت ّتیـشم  هچنآ  هب  منک  یم  تساوخرد  دننک ،  یم  نایب  ارت  تمظع  فیـصوت و  ارت  تردـق  هک  اهنآ  دـنا ،  هدـنهد  تراشب  وت  رما  هب 
دوخ نانیـشناج  ار  اهنآ  و  يداد ،  ناشرارق  تیاه  هناشن  دوخ و  یئاتکی  ناکرا  تتاملک و  ندعم  ار  اهنآ  سپ  تسا  قطان  اهنآ  هرابرد 

 . تخانش اه  هناشن  تایآ و  نآ  هب  تخانش  ارت  هک  ره  يدناشن ،  یناکم  ره  رد 

هتـسب زاب و  دنتـسه ،  وت  قولخم  وت و  ناگدـنب  اهنآ  هکنآ  زج  تافـص )  ریاس  تردـق و  ملع و  رظن  زا   ) تسین یقرف  ناـنآ  وت و  ناـیم 
دنقلخرب هاوگ  وت و  روای  نابیتشپ و  تسا ،  وت  يوسب  ناشیا  تشگرب  وت و  زا  اهنآ  ياهتناو  ادتبا  تسا ،  وت  تسد  رد  اهنآ  روما  ندـش 

 ...« . تسین ملاع  ردوت  زج  یئادخ  هک  دوش  راکشآ  ات  يدرک  رپ  ار  تنیمز  نامسآ و  ناشیا  دوجو  زا  ، 

زا تسین  نآ  نتفگ  لاجم  هک  تسا  يرارسا  نآرد  (1) و  هدش رکذ  هیعدا  بتک  ریاس  یسوط و  خیش  حابصم  باتک  رد  اعد  نیا  مامت 
نیا لاثما  ندـیمهف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دوش .  ءاشفا  تسین  نآ  لها  هک  یـسک  يارب  تسا  نکمم  هکنآ  سرت  راصتخا و  تهج 

 . دیامرف يزور  بیصن و  امب  ار  تاشیامرف 

 : دنا هدومرف  یثیدح  نمض  رد  یفاک »  » باتک رد  و 

(2)  . هَّللا ملع  نم  ًاملعو  هَّللا ، ّرس  نم  ًاّرس  اندنع  ّنإو 

 . راگدرورپ شناد  زا  تسا  یشناد  و  یهلا ،  رارسا  زا  تسا  يّرس  ام  دزن 

 : دنک یم  لقن  رباج  زا  دوخ  لاجر  رد  هللا  همحر  یّشک 

 . 393/98 راونألا :  راحب   ، 646 لامعألا :  لابقإ   ، 529 حابصملا :   ، 179 نیمألا :  دلبلا   ، 559 دّجهتملا :  حابصم  - 1
 . 154 رضتحم :  باتک  زا  لقن  هب  385/25 ح 44  راونألا :  راحب  645/3 ح 5 ،  یفاولا :  402/1 ح 5 ،  یفاکلا :  - 2
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 ، منک ثیدح  يرگید  هب  مناوت  یمن  هک  دیا  هدومرف  نم  هب  رارسا  زا  یبلاطم  موش ؛  امش  يادف  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
ترـضح  . دهد یم  تسد  نم  هب  نونج  هبـش  هک  دـنک  یم  اپب  ینافوط  ما  هنیـس  رد  یهاگ  دـنک و  یم  ینیگنـس  رایـسب  نم  شود  رب  و 

 : دومرف

اذکب مالـسلا ) امهیلع   ) ّیلع نب  دّمحم  ینثّدح  لق :  ّمث  اهیف  کسأر  ّلدو  هریفح  رفحاف  هناّبجلا  یلإ  جرخاف  کلذ  ناک  اذإف  رباج ؛  ای 
(1)  . اذکو

هیلع  ) رقاب ماما  وگب :  سپس  هد  رارق  نآ  لخاد  ار  ترس  نک و  رفح  یلادوگ  ورب ،  ارحص  هب  يدرک  ادیپ  یلاح  نینچ  یتقو  رباج ؛  يا 
 . تفگ نانچ  نینچ و  مالسلا )

اشفا لباق  هک  یبلطم  هب  یهاگ  تسا :  هنوگود  نآ ،  تسا و  ندومن  اشفا  ّدض  ندرک و  ناهنپ  يانعم  هب  ّرـس  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
؛  تسین ندرک  اشفا  لباق  بلطم  نآ  یهاگ  دوش و  یم  هتفگ  ّرس  دنرادن  ار  نآ  ندینش  لّمحت  یمک  رایـسب  هّدع  زج  یلو  تسا  ندرک 

 . دنیوگ یم  یقیقح  ّرس  ار  مّود  مسق  یبسن و  ّرس  ار  لّوا  مسق  دوش .  یم  جراخ  ّرس  تقیقح  زا  نآ  نداد  ربخ  اب  اریز 

تسا و ّرس  تقیقح  نآ ،  هک  مّود  مسق  فالخب  دنا  هدومرف  ناگدیزگرب  ناّصاخ و  زا  یضعب  هب  ار  نآ  هک  تسا  يرارسا  لّوا  مسق  زا 
هک تسا  یتارابع  نیا  هلمج  نآ  زا  هدش  فیرعت  تسین  نّیعم  دودحم و  هک  يروما  هب  هدیـسر  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  یتاملک  رد  اذـل 

 : دش رکذ  ًاقباس 

 . تسین یلیطعت  ناکم  ره  رد  نآ  يارب  هک  یتاماقم  نآ  وت ،  تاماقم  هب  »

 . دندناوخ نآ  هب  ار  وت  ترما  نابحاص  هچنآ  یناعم  هب 

« . تسا زجاع  نآ  مهف  زا  قیمع  كرد  لقع و  رکف و  هک  دیتسه  يا  هلماک  تاملک  تمحر و  ياهرد  امش 

ياههاگشزغل زا  هکنیا  رطاخب  درادن ،  ناکما  ماقم  نیا  طسب  حرش و  و 

704/5 ح17 یفاولا :   ، 61 صاصتخإلا :  زا  لقن  هب  و 340/46 ح 30  69/2 ح 22 ،  راونألا :  راحب  194 ح 343 ،  یّشک :  لاجر  - 1
 . 157/8 ح 149 یفاک :  زا  لقن  هب 
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كَءامـس تـألم  مهبف   » ار هلمج  نـیا  هـک  درک  میهاوـخ  رکذ  یثیدـح  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  بقاـنم  باـب  رد  و  تـسا .  اهمدـق 
 . دومن دهاوخ  ریسفت  يدرک » رپ  ناشیا  دوجوب  ار  تنیمز  نامسآ و  « » کضرأو

مدرم یعامتجا  روما  دوش  لئاق  یـسک  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  نینچمه  دیامرف :  یم  هداد و  همادا  ار  قباس  بلطم  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا هدش  راذگاو  نانآ  هب  ناشیا  لیمکت  اهنآ و  تسایس  لثم 

ام هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  نیا  تسا :  هدومرف   (1)  ...« لوُسرلا ُمُکاتآ  امَو   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  هرس  سدق  یسلجم  هماّلع 
نایب مدرم  يارب  ار  اهنآ  ام  ینعی  دوش  یم  لمح  ضیوفت  زا  عون  نیا  رب  مینک  یم  مارح  ار  شمارح  مینک و  یم  لـالح  ار  ادـخ  لـالح 

(2)  . مینک یم 

 ، تسا هدش  راذگاو  اهنآ  هب  دننادب  تحلـصم  هک  یلکـشب  ماکحا  مولع و  نایب  دـیوگب :  یـسک  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  نینچمه  و 
: دنا هدومرف  يدایز  تایاور  رد  اذل  درک ،  هّیقت  باوج  رد  دیاب  اهنآ  زا  یضعب  هب  تبسنو  تسین ،  ناسکی  مدرم  لوقع  اریز 

(3)  . باوجلا انیلع  سیلو  هلأسملا  مکیلع 

 . تسین نداد  باوج  دراوم  همه  رد  ام  هفیظو  یلو  دینک ،  لاوئس  ام  زا  دیاب  امش 

 . تسا هدش  راذگاو  نانآ  هب  نآ  ّتیفیک  ششخب و  اطع و  رما  نینچمه  و 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رئاصب »  » باتک رد 

 . هیآ 7 رشح ،  هروس  - 1
 . 349/25 راونألا :  راحب  - 2

ار ام  ياه  شسرپ  باوج  دیراد  هفیظو  امـش  ایآ  هک :  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  یثیدح  رد  هک  روط  نامه  - 3
و میهد . » یمن  باوج  میتساوخن  رگا  و  میهد ،  یم  باوج  میتساوخ  رگا  تسا ؛  ام  رایتخا  هب  نآ   : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دیهدب ؟ 
ره هک  تسین  بجاو  ام  رب  یلو  دـینک  هعجارم  ام  يوس  هب  دـینک و  لاؤس  هک  تسا  بجاو  امـش  رب   : » دومرف يرگید  ثیدـح  لیذ  رد 

«174/23 راونألا :  راحب  « . » میهد باوج  ار  امش  لاؤس 
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هیلإ ضّوفم  رمألا  ّنإف  كردـص ، یف  ربکیالف  ًاـمهرد ، ًارخآ  یطعأو  فلأ ، هئاـم  ًـالجر  یطعأ  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـقلا تیأر  اذإ 
(1).

گرزب ترظن  رد  دیـشخب  مهرد  کی  يرگید  هب  رازه و  دص  یـصخش  هب  يدـید  ار  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  هک  یماگنه 
 . تسا هدش  راذگاو  وا  هب  شرایتخا  اریز  دیاین ،

یـسوم ترـضح  زا  رئاصب  باتک  رد  هک  روط  نامه  درک ،  دنهاوخن  رایتخا  دنک  رایتخا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  زج  اهنآ  هک  تسا  مولعم  و 
 : دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب 

 . (2)« هَّللا َءاشَی  ْنأ  ّالإ  نوُؤاشَت  امَو   » ّلجوّزع هَّللا  لوق  وهو  هوؤاش ، ًائیش  هَّللا  ءاش  اذإف  هتدارإل ، ًادروم  هّمئألا  بولق  لعج  هَّللا  ّنإ 

دنهاوخ یم  ار  نآ  زین  ناشیا  دهاوخبوا  ار  يزیچ  هاگ  ره  تسا ،  هداد  رارق  شدوخ  هدارا  ّلحم  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  بولق  دنوادخ 
دنوادـخ هک  ار  هچنآ  رگم  دـنهاوخ  یمن  يزیچ  راـگدرورپ ) ءاـیلوا  ینعی   ) اـهنآو  : » راـگدرورپ شیاـمرف  نومـضم  تسا  نـیمه  و  ، 

(3) « . دهاوخب

 : دنا هدومرف  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

(4)  . هَّللا ءاشی  نأ  ّالإ  ُءاشیال  ّلجو ،  ّزع  هَّللا  هدارإل  رکو  مالسلا  هیلع  مامإلا  ّنإ 

هچنآ رگم  مالـسلا  هیلع  ماما  دهاوخ  یمنو  تسا  نأشلا  میظع  راگدرورپ  تساوخ  هدارا و  هاگیّلجت  هاگیاج و  مالـسلا  هیلع  ماما  انامه 
 . دهاوخب دنوادخ  هک  ار 

 : مینک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  هک  دش  رکذ  ًاقباس  و 

یفاکلا  ، 326 صاـصتخإلا :  ح 27 ،   95 رئاصبلا :  رـصتخم  ح 15 ،   336/25 راونألا :  راـحب  ح 10 ،   386 تاجردـلا :  رئاصب  - 1
 . :265/1 ح 26

 . هیآ 29 ریوکت ،  هروس  هیآ 30 ؛  ناسنإلا ،  هروس  - 2
 ، و 305/24ح 4 ح 44   114/5 راونألا :  راـحب  ، 409/2 یمق : ریـسفت  ح 23 ،  372/25 راونألا : راـحب   ، 512 تاجردـلا :  رئاصب  - 3

 . 458 عماوللا :   ، 44 زجاعملا :  عیبانی  435/4 ح 3 ،  ناهرب :  ریسفت 
تـساوخ هدارا و  هنایـشآ  ار  دوخ  ّیلو  بلق  دـنوادخ  اـنامه  دـنا :  هدومرف  يرگید  ثیدـح  رد  و  ح 41 .  385/25 راونألا :  راـحب  - 4

« . 256/26 ح 31 راونألا :  راحب   . » میهاوخ یم  ام  دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  نیمه  رطاخب  هداد ،  رارق  شدوخ 
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69 ص :

(1)  . مکتویب نم  ردصتو  مکیلإ ، طبهت  هروُما  ریداقم  یف  ّبرلا  هدارإو 

 . ددرگ یم  جراخ  امش  ياه  هناخ  زا  دیآ و  یم  دورف  امش  يوسب  شروما  تارّدقم  رد  راگدرورپ  هدارا 

 : میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  نینچمه 

(2) .رشبلا اهناّکس  رداقیالو  رصبلا ، اهضرأ  یلإ  حمطیالو  رکفلا ، اههنک  یلع  عقیالو  رظنلا ، اهئامس  یلإ  اومسیالو  رطخ ، اهیزاویال 

تقیقح هنک و  رب  هشیدـنا  رکف و  و  دور ،  ـالاب  نآ  نامـسآ  هب  رظن  هّجوت و  و  دریگ ،  رارق  نآ  فیدر  رد  يا  هبترم  ردـق و  دـناوت  یمن 
.ددرگ نکاس  اجنآ  رد  درادن  تردق  يرشب  و  دنک ، ریس  نیمزرس  نآ  رد  تریصب  شنیب و  و  دوش ،  عقاو  نآ 

هبدن هب  ترایز  نیا  و  هدرک -  لقن  ار  نآ  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس  هک  هیلع  هَّللا  تاولـص  تّجح  ترـضح  رظتنم  ماما  ترایز  رد  و 
یم هدناوخ  درک ،  تئارق  دیاب  ار  دحأ » هَّللا  وه  لق   » یتعکر ره  رد  هک  زامن  تعکر  هدزاود  ندروآ  اجب  زا  دعب  نآ ،  تسا و  فورعم 

رارسا زا  یضعب  هب  هک  تسا  یبلاج  قیقد و  تاکن  تسا -   (3) نیبملا »...  لضفلا  وه  کلذ  سی ، لآ  یلع  مالس   » نآ ءادتبا  و  دوش ، 
 : مینک یم  هراشا  نآ 

 : تسا تاشیامرف  نیا  هلمج  نآ  زا 

« . لیبسلا هیلإو  ببسلا  هل  متنأو  ّالإ  هنم  یش ء  امف  »

 . دیتسه نآ  يوسب  ندیسر  هار  نآ و  ببس  امش  هکنآ  زج  تسین  نآ  زا  يزیچ 

« . هتدارإ لیلدو  »

(. درب یپ  راگدرورپ  هدارا  هب  ناوت  یم  امش  هدارا  زا  ینعی   ) دیتسه راگدرورپ  هدارا  لیلد  امش 

366: تارایزلا لماک  382/10 ح 1 ،  هعیشلا :  لئاسو  54/6 ح 1 ،  بیذهتلا :  594/2 ح 3199 ،  هیقفلا :  575/4 ح 2 ،  یفاکلا :  - 1
 . نمض ح 3  153/101 راونألا :  راحب  نمض ح 2 ، 

( . ظافلا رد  یمک  فالتخا  اب   ) رخآ رطس   151/102 راونألا :  راحب  - 2
 . 133 هّیدهم :  هفیحص  نمض ح 23 ،   37/94 راونألا :  راحب  - 3
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« . مکب انتمصعو  انتالص  تاقوأ  انهاج  متنأو  »

 . تسامش ببسب  ام  ظفح  يرادهگن و  و  زامن ،  ماگنه  رد  دیتسه  ام  لباقم  امش 

« . مکتّنس هب  ترثأتسا  ام  ّوحمملاو  مکتّیشم ،  هب  ترثأتسا  ام  تبثملا  ءاضقلاو  »

وحم رییغت و  لباق  دنک  رایتخا  ار  نآ  امش  ّتنس  هچنآ  و  دنک ،  رایتخا  ار  نآ  امش  ّتیشم  هک  تسا  رییغت  لباق  ریغ  تباث و  هاگنآ  ءاضق 
 . تسا ندش 

باتک رد  هللا  همحر  یسربط  هک  تسا  یتیاور  نآ ،  یناعم  زا  یـضعب  رب  انب  اهنآ  هب  روما  ندشن  راذگاو  رب  دنک  یم  تلالد  هچنآ  زا  و 
 : تسا هدرک  لقن  ار  نآ  جاجتحا » »

یم يا  هّدع  دندرک ؛  فالتخا  هدومن ،  راذگاو  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هب  ار  نداد  يزور  ندیرفآ و  رما  ادخ  هکنیا  رد  نایعیـش  زا  یعمج 
 ، دنهد یم  يزور  دننک و  یم  قلخ  اهنآ  هجیتن  رد  هدرک  راذگاو  ناشیا  هب  هدرک و  تمحرم  اهنآ  هب  ار  تردق  نیا  دـنوادخ  دـنتفگ : 

 . تسا لاحم  نیا  دنتفگ :  رگید  يا  هّدع 

دوب مدرم  وا و  نیب  هطـساو  ترـضح و  نآ  ّصاخ  بیان  هک  ناـمثع  نب  دّـمحم  هب  فـالتخا  ّلـح  يارب  هک  دـندرک  تقفاوم  هورگ  ود 
 : دیدرگ رداص  باوج  رد  یعیقوت  هسّدقم  هیحان  زا  دنتشاد ،  لاسرا  وا  تمدخ  هتشون  يا  همان  دننک ،  هعجارم 

یمسج رد  هن  تسا و  مسج  هن  وا  هکنیا  رطاخب  تسا ،  هدرک  میسقت  ار  اهیزور  هدیرفآ و  ار  ماسجا  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
 . (1)« ریصَبلا ُعیمسلا  وُهَو  یَش ء  ِهْلثِمَک  َْسَیل   ، » تسا هدرک  لولح 

«. تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  يدوجوم  چیه  وا  دننام  لثم و  »

.مهّقحل ًاماظعإو  مهتلأسمل  ًاباجیإ  قزریف ، هنولأسیو  قلخیف ، یلاعت  هَّللا  نولأسی  مّهنإف  مالسلا  مهیلع  هّمئألا  اّمأف 

اضاقت وا  زا  و  دنک ،  یم  قلخ  وا  دننک و  یم  اضاقت  یبوبر  هاگرد  زا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  اّما 

 . هیآ 11 يروش ،  هروس  - 1
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(1)  . نانآ ّقح  ندرمش  گرزب  ناشیا و  ياضاقت  هب  نداد  باوج  تهج  زا  دهد ،  یم  يزور  واو  دننک  یم 

ضیوفت هرابرد  وا  زا  ات  مدش  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  دـنک :  یم  لقن  میهاربا  نب  لماک  زا  نیظعاولا » هضور   » باتک رد  و 
هدـهاشم دوب  یگلاس  راهچ  نینـس  رد  ایوگ  هک  ار  يا  هراپ  هام  ناـهگان  متـسشن ،  هدرک و  مالـس  ترـضح  نآ  تمدـخ  منک ،  لاوئس 

 : دومرف نم  هب  مدرک 

: » لوقی هَّللاو  انئـش ] ءاش  اذإف   ] هَّللا هّیـشمل  هیعوأ  انبولق  لب  اوبذـک  هضّوفملا ، هلاقم  نع  هلأست  هتّجحو ، هَّللا  ّیلو  یلإ  تئج  لـماک ؛  اـی 
... (2)« هَّللا َءاشَی  ْنأ  ّالإ  نوُؤاشَت  امَو 

هک يروطنآ  بلطم  دنا ،  هتفگ  غورد  اهنآ  ینک ؟  لاؤس  هضّوفم  هورگ  راتفگ  زا  ات  يا  هدیـسر  وا  تّجح  ادخ و  ّیلو  دزن  لماک ؛  يا 
هدومرف وا  و  میهاوخ ،  یم  ام  دـهاوخب  وا  هاگ  ره  تسا ،  راگدرورپ  ّتیـشم  هاگیاجو  فرظ  ام  بولق  هکلب  تسین ،  دـنیوگ  یم  اـهنآ 

(3) « ... دهاوخب دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دنهاوخ  یمن  و   : » تسا

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هدش -  عمج  نآ  رد  راتفگ  دـصراهچ  هک  هئامعبرأ -  ثیدـح  نمـض  رد  لاصخ »  » باتک رد 
 : دومرف هک  تسا 

(4)  . متئش ام  انلضف  یف  اولوقو  نوبوبرم ،  دیبع  ّانإ  اولوق :  انیف ،  ّولغلاو  مکاّیإ 

ناگدنب ام  دیئوگب  دینک ،  ّولغ  ام  هرابرد  هکنیا  زا  دینک  بانتجا  دینک و  زیهرپ 

 . 178 یسوط :  هبیغ  329/25 ح 4 ،  راونألا :  راحب   ، 284/2 جاجتحإلا :  - 1
 . هیآ 29 ریوکت ،  هروس  هیآ 30 ؛  ناسنإلا ، )  ) رهد هروس  - 2

نمض  50/52 راونألا :  راحب  تسا .  هدرک  لقن   148 هبیغ :  باتک  رد  یسوط  خیش  یلو  متفاین  نیظعاولا » هضور   » باتک رد  ار  نآ  - 3
عیبانی ، 499/2: هّمغلا فشک  ح 4 ،  458/1 جـئارخلا :  ، 60 یلولا : هرـصبت  ح 12 ، و 302/79  ح 20  ح 117/70 35 ح163/72 5 

 . 252 هّیصولا : تابثا  ،139 هئیضملا : راونا  348 ح1 ، رثألا : بختنم  341/1 ح3 ، بصانلا : مازلإ  راصتخا ، ) اب   ) 461 هّدوملا :
 . 270/25 ح 15 راونألا :  راحب  رطس 8 ،   614/2 لاصخلا :  - 4
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72 ص :

 . دیئوگب دیهاوخ  یم  هچنآ  ام  لئاضف  هرابرد  هاگنآ  میتسه و  راگدرورپ  هتفای  شرورپ 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا » هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت   » رد و 

(1)  ... نیلاغلا نم  يرب ء  ّینإف  يراصنلا ،  ّولغک  ّولغلاو  مکاّیإو  اوغلبت ،  نلو  متئش  ام  اولوق  ّمث  هّیدوبعلا  انب  اوزواجتتال 

هک دـیزیهرپب  و  دیـسرب ،  اـم  تمظع  هنک  هب  دـیناوت  یمن  دـیئوگب و  دـیهاوخ  یم  هچنآ  هاـگنآ  دـینادن  رتارف  ّتیدوبع  هلحرم  زا  ار  اـم 
 ... مرازیب ناگدننکولغ  زا  نم  اریز  دینک ،  ّولغ  ام  هرابرد  يراصن  دننامه 

 : دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  و 

(2)  . اوغلبت نلف  متئش  ام  انیف  اولوقو  نیقولخم  انولعجإ  مدهنیف ،  هتقاط  قوف  ءانبلا  عفرتال 

رارق راگدرورپ  قولخم  ار  ام  ددرگ ،  یم  نآ  یناریو  مادـهنا و  ثعاب  هک  دـیربن  الاب  نآ  تقاط  لّـمحت و  زا  رتشیب  ار  ناـمتخاس  اـنب و 
 . دیسر یمن  نآ  تیاهن  هب  هک  دینادب  دیئوگب و  دیهاوخ  یم  هچنآ  ام  تالامک  هرابرد  هاگنآ  دیهد 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  راّمت  لماک  زا  رئاصب »  » باتک رد  و 

 . متئش ام  انیف  اولوقو  هیلإ ، بوؤن  ًّابر  انل  اولعجإ  لماک ؛  ای 

(3)  . هفوطعم ریغ  ًافلأ  ّالإ  انملع  نم  مکیلإ  جرخ  ام  لوقن : نأ  یسعو  اولوقت  نأ  یسع  امو  لاق : ّمث 

 . دیئوگب ام  لضف  رد  دیهاوخ  یم  هچنآ  هاگنآ  تسا  وا  يوسب  ام  عوجر  هک  دیهد  رارق  يراگدرورپ  ام  يارب  لماک ؛  يا 

 . نمض ح 20  274/25 راونألا :  راحب  50 ح 24 ، مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  - 1
هب  ) 638/2 ح38 جئارخلا :  279/25 ح 468/47 22 ح 15 و 107/47 ح 136 ،  راونألا :  راـحب  241 ح 21 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 2

( . فالتخا یمک  اب  يرگید  دنس 
 . 283/25 ح 30 راونألا :  راحب  507 ح 8 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 3
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زیچ هب  هک  یفلا  رگم  تسا  هدیـسرن  امـش  هب  اـم  فراـعم  مولع و  زا  و  دـینک ،  ءادا  ار  نآ  ّقح  دـیناوتب  تسین  نکمم  و  دومرف :  سپس 
 - . تسا نآ  ّتلقو  یمک  زا  هیانک  نیا  و   - (1) هدشن فطع  يرگید 

تافص هرابرد  ینالوط  یثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ترضحزا  یلاما »  » و نیدلا » لامک  « ، » رابخألا نویع  « ، » عیارـشلا للع   » باتک رد  و 
 : تسا هدومرف  نآ  نمض  ردو  هدش  لقن  ماما  نأش  تمظع  و 

اب مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  تلزنم  ناکم و  تهج  زا  رت و  میظع  ّتیعقوم  نأش و  ثیح  زا  و  رتالاو ،  شزرا  ردـق و  تهج  زا  تماما 
ار تماما  دننک ،  بصن  دوخ  رایتخا  هب  ار  یئاوشیپ  ماما و  ای  و  دنسرب ،  نآ  هب  دوخ  تارظنو  ءارآ  اب  دننک و  كرد  ار  نآ  دوخ  لوقع 

یفیرـش تلیـضف  و  داد ،  صاصتخا  مّوس  هبترم  ناونع  هب  ندوب ) راـگدرورپ  لـیلخ   ) ّتلخ تّوبن و  ماـقم  زا  دـعب  میهاربا  ترـضح  هب 
 : - دومرف هکنیا  ات  دومن -  فّرشم  نآ  هب  ار  وا  هک  تسا 

، ءامکحلا تّریحتو  ءاـمظعلا ، ترغاـصتو  نویعلا ، ترـسحو  باـبلألا ، تراـحو  مولحلا ، تهاـتو  لوقعلا ، ّتلـض  تاـهیه ، تاـهیه ،
نم هلیـضف  وأ  هنأـش ، نم  نأـش  فـصو  نع  ءاـغلبلا  تییعو  ءارعـشلا ، ّتلکو  ءاـبرألا ، تزجعو  ءاـّبلألا ، تـلهجو  ءاـبطخلا ، ترـسحو 

ینغی وأ  هماقم ، موقی  نم  دـجوی  وأ  هرمأ ، نم  یـش ء  مهفی  وأ  ههنکب ؟ تعنی  وأ  فصوی  فیکو  ریـصقتلاو ، زجعلاـب  تّرقأـف  هلئاـضف ،
...!؟ ّینأو فیک  ال  هءانغ ،

فیعض اه  هدید  تریح ،  رد  اهرکف  و  ّریحت ،  راچد  اهروعش  اه و  مهف  ینادرگرس ،  راچد  لوقع  تماما  يداو  رد  تاهیه ،  تاهیه ، 
ناغیلب ءارعـش و  و  زجاع ،  ناـشوهاب  ناـکریز و  تلاـهج ،  رد  نادنمـشیدنا  گـنگ ،  ءاـبطخ  ّریحتم ،  ءاـمکح  کـچوک ،  ناـگرزب  ، 

یناوتان و هب  رارقا  یگمه  دننک و  فصو  ار  ناشیا  لئاضف  زا  یتلیـضف  ای  تماما  نوئـش  زا  ینأش  دنناوتب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رت  فیعض 
 . دنا هدومن  دوخ  ریصقت 

یـضعب زا  هکلب  تسا  یمک  زا  هیانک  نیا  تسین و  يزیچ  نآ  زا  دـعب  هک  فلا  ینعی  تسا :  هدومرف  نآ  ناـیب  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  - 1
یمن ادیپ  هار  نآ  هب  ام  هشیدـنا  لقع و  تسین و  ام  ناوت  رد  اهنآ  بقانم  لئاضف و  هب  ندرک  ادـیپ  هطاحا  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا 

 . دنک
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هک دوش  تفای  یـسک  ای  دوش  هدـیمهف  نآ  روما  زا  يرما  اـی  دوش ،  هتخانـش  وا  تقیقح  هنک و  اـی  دوش  فصو  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
(1)  ... دنک زاین  یب  ار  مدرم  و  ددرگ ،  وا  نیزگیاج  دناوتب 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  لّضفم  زا  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  و 

رکو مامإلا  ّنإ  کلذ .  نم  رـسیأ  ملعلا  لاقف : ملعلا ؟ یف  هل : لاقف  متلمتحا .  امل  هنم ، انتلزنمو  هَّللا  دـنع  انلاح  سانلا  ملعن  نأ  انل  نُذا  ول 
(2)  . هَّللا ءاش  ام  ّالإ  ءاشیال  ّلجوّزع ، هَّللا  هدارإل 

دینک و لّمحت  دـیتسناوت  یمن  امـش  میهد ،  ربخ  مدرم  هب  راگدرورپ  دزن  ار  شیوخ  هاگیاج  ّتیعقوم و  دوخ و  لاح  میتشاد  هزاجا  رگا 
 . دیریذپب ار  نآ 

؟  تسا امش  روظنم  یملع  ّتیعقوم  درک : ضرع 

هک ار  هچنآ  رگم  دنک  یمن  هدارا  تسا ،  دنوادخ  هدارا  هاگیاج  هنایـشآ و  ماما  انامه  تسا ،  اهنآ  نیرت  ناسآ  نیرتمک و  ملع  دومرف : 
 . دهاوخب ادخ 

مان هب  شباحصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  یمق  قاحـسا  زا  همکحلا » رداون   » باتک رد  باتک و  نامه  رد 
 : دومرف نیعا  نب  نارمح 

اهلخادو اـهنطابو  اـهرهاظ  فرعی  هـتحار -  یلا  هدـیبراشأو  اذـکه -  اـّلإ  نیـضرألاو  تاوامــسلاو  ماـمإلا  دـنع  ایندـلا  ِنإ  نارمح ؛ اـی 
(3)  . اهسبایو اهبطرو  اهجراخو 

تـسد فک  هب  هراشا  و  نینچ -  نیا  رگم  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  نیمز  اـه و  نامـسآ  شدوجو و  یماـمت  اـب  اـیند  تسین  نارمح ؛  يا 
 . دناد یم  ار  نآ  رت  کشخ و  و  ار ،  شجراخ  لخاد و  ار ،  نآ  نطاب  رهاظ و  درک -  شکرابم 

راحب سلجم 97 ،  536 ح 1  قودص : یلاما  96 ح 2 ، رابخألا : یناعم  171/1 ح1 ، رابخألا : نویع  67/2 ح 31 ، نیدـلا : لامک  - 1
نمض ح4.  124/25 راونألا : 

385/25 ح 41. راونألا :  راحب  ، 128 رضتحملا : - 2
 . 385/25 ح 42 راونألا :  راحب   ، 143 رضتحملا :  - 3
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 : هک تسا  هدومرف  تیاور  مالسلا  مهیلع  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ نمـض  رد  دناوخ و  مدرم  يارب  يا  هبطخ  تشذـگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نفد  زا  زور  هس  هکنآ  زا  دـعب  ناملس 
 : دومرف

همه رگا  تسا  هدـش  تیانع  نم  هب  یناوارف  شناد  ملع و  دیـشیدنیب ،  نآ  هرابرد  سپـس  دـیهد و  ارف  شوگ  نم  راـتفگ  هب  مدرم ؛  يا 
و تسا ،  هناوید  وا  تفگ :  دهاوخ  امش  زا  یهورگ  مهد  ربخ  امـش  هب  مناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  هرابرد  هک  ار  هچنآ 

 . دزرمایب ار  ناملس  لتاق  دنوادخ  دنیوگ :  یم  يرگید  هورگ 

...باطخلا لصفو  ایاصولا ، ثاریمو  ایالبلاو ، ایانملا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دنع  ّنإو  الأ  ایالب ، اهعبتت  ایانم  مکل  ّنإ 

گرم هب  ملع  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  تسا ،  اهالب  نآ  لابند  هب  هک  تساهریم  گرم و  امش  يارب 
ادج لطاب  زا  ار  قح  هچنآ  و  تسا ،  ملاع  دنرب  یم  ثرا  ناگدـنامزاب  هچنآ  هب  وا  دـشاب ،  یم  دـیراد  شیپ  رد  هک  یئاهالب  اهریم و  و 

(1)  ... درادربخ دنک  یم 

هک ار  هچنآ  دناوت  یم  ماما  ایآ  موش ؛  امـش  يادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  یم  لّضفم  یتیاور  نمـض  رد  و 
 : دومرف ترضح  درادرب .  دوخ  تسد  اب  تسا  دادغب  رد 

.شرعلا نود  امو  معن ؛

(2)  . تسا ماما  رایتخا  رد  همه  هدیرفآ  یهلا  شرع  ریز  ات  ادخ  ار  هچنآ  هکلب  دادغب  اهنت  هن  یلب ؛ 

دنراد لئاضف  بقانم و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هچنآ  هب  ًالامجا  تسا  بجاو  یـصخش  ره  رب  هک  تسا  نیا  همّدـقم  نیا  هصالخ 
 . دشاب هدیسرن  هکنیا  ای  دشاب و  هدیسر  وا  هب  هچ  دنک ،  فارتعا 

 . 387/32 راونألا :  راحب  - 1
 . نمض ح 25  58/25 راونألا :  راحب  - 2
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هیلع قداص  ماما  زا  دـیوگ :  یم  دـنک .  یم  تلـالد  هدـش ،  لـقن  اـّیرکز  نب  ییحی  زا  یفاـک »  » باـتک رد  هک  یتیاور  بلطم  نیا  رب  و 
 : دومرف هک  مدینش  مالسلا 

امیفو مهنع  ینغلب  امیفو  اونلعأ  امو  اوّرسا  امیف  دّمحم  لآ  لوق  ءایشألا  عیمج  یف  یّنم  لوقلا  لقیلف : هّلک  نامیإلا  لمکتسی  نأ  هّرس  نم 
(1) .ینغلبی مل 

تسا مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  شیامرف  نامه  زیچ  همه  هرابرد  نم  هتفگ  دیوگب :  دیاب  ددرگ  لماک  وا  نامیا  دراد  تسود  هک  یسک 
 . تسا هدیسرن  ای  هدیسر  نم  هب  ناشیا  زا  هچنآرد  و  دنا ،  هدومن  راهظا  هچنآ  دنا و  هدرک  ناهنپ  هچنآ  رد 

تاوذ نیا  هک  نانآ  تلیـضف  و  ناراوگرزب ،  نیا  یتسود  تلیـضف  زا  يا  هرطق  رکذ  رد  منک  یم  عورـش  نونکا  تامّدقم  نیا  زا  دعب  و 
اهنآ یتسودو  ّتبحم  رد  ار  ناتیاه  لد  ددرگ و  امش  نامـشچ  ینـشور  ثعاب  ات  دنتـسه ،  اهنآ  نایعیـش  زا  دنراد و  تسود  ار  هسّدقم 

 . دراد هگن  تباث  دشخب و  ماکحتسا 

ار وا  راظتنا  ناهنپ و  اه  هدید  زا  هک  يرضاح  ماما  ات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  بیترت  هب  باب  دنچ  نمض  رد  ار  نآ  و 
فـطل و هب  مشچ  هک  یلاـح  رد  مروآ ،  یم  نیرهاـطلا  هئاـبآ  یلعو  هیلع  هَّللا  تاولـص  نسحلا  نب  هّـجح  ترـضح  ینعی  دیـشک  دـیاب 

یلاعتو كرابت  دـنوادخو  تسا  قیفر  نیرتهب  قیفوت  نیا  و  دـنک ،  تدـعاسم  ارم  یهلا  قیفوت  هک  يرادـقم  هب  ما  هتخود  اـهنآ  تیاـنع 
 . دنک یم  تمحرم  قیفوت  هک  تسا 

 . 93 تاجردلا :  رئاصب  رصتخم  باتک  زا  لقن  هب  364/25 ح 2 ،  راونألا :  راحب  391/1 ح 6 ،  یفاکلا :  - 1
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لّوا شخب 

هراشا

تسا هدش  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  هرابرد  هک  یتایاور 
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 : تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد   1

؟  تسیچ تشهب  تمیق  درک :  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  نیشن  هیداب  یبرع 

 . ًاصلخم دبعلا  اهلوقی  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  دومرف : 

 . دیوگب هناصلاخ  ار  نآ  صخش  هک  تسا  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » نتفگ

؟  تسیچ نآ  صالخا  درک :  ضرع 

 . اهّقح مظعأ  نمل  ّهنإو  یتیب  لهأ  ّبحو  هب ، تثعب  امب  لمعلا  دومرف : 

(1) .تسا نآ  ّقح  نیرتگرزب  زا  ناشیا  یتسود  و  نم ،  تیب  لها  یتسود  ما و  هدش  هتخیگنارب  نآ  هب  هچنآ  هب  ندرک  لمع 

تماقتسا سپس  تسادخ  نم  راگدرورپ  یئوگب  هک  تسا  نیا  نآ  تقیقح  دنا : هدومرف  صالخا  تقیقح  رد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
ار لمع  هکنیا  و  يزرو ،

روط هب  ار  ثیدـح  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  13/3 ح 30 و 133/27 ح 129 . راونألا : راحب  سلجم 24 ، 583 ح 12  یسوط : یلاما  - 1
زا ناشیا  ترـضح و  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مالغ  ّبتعم  تسا : هدـش  لقن  نینچ  ردـصم  ردو  تسا  هدرک  رکذ  راصتخا 

ضرع دش و  بایفرش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  نیـشن  نابایب  یبرع  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ردپ 
نتفگ دومرف : تسیچ ؟ نآ  ياهب  درک : ضرع  یلب ، دومرف : دنزادرپب ؟ ار  نآ  هک  تسه  یئاهب  تشهب  يارب  ایآ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک :

: دومرف تسیچ ؟ نآ  صالخا  درک : ضرع  دیوگب ، صالخا  اب  هدنب  ار  نآ  هک  تسا  دنوادخ  یئاتکی  هب  فارتعا  ینعی  هَّللا » ّالإ  هلإ  «ال 
لها یتسود  ایآ  دنوش ، امش  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  .نم  تیب  لها  یتسود  ما و  هدش  هتخیگنارب  نآ  هب  هچنآ  هب  ندرک  لمع 

.تسا نآ  ّقح  نیرتگرزب  زا  ناشیا  یتسود  دومرف : تسا ؟ نآ  قوقح  زا  مه  تیب 
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(1) .يوش شیاتس  نآ  رب  هک  یشاب  هتشادن  تسود  یهد و  ماجنا  ادخ  يارب 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صالخا ، ریسفت  رد  و 

دقف قولخملا  لأسی  مل  نإف  هَّللا ، یف  هاطعأ  یـش ء  هدنع  یقب  اذإو  یـضر ، دجو  اذإو  دجی ، یّتح  ًائیـش  سانلا  لأسیال  يّذلا  صلخملا 
یلع وهف  ّلجوّزع  هَّلل  یطعأ  اذإو  ضار ، هنع  یلاعتو  كرابت  هَّللاو  ضار  هَّللا  نع  وهف  یـضرف  دـجو  اذإو  هّیدوبعلاـب ، ّلـجوّزع  هَّلل  ّرقأ 

.ّلجوّزع ّهبرب  هقثلا  ّدح 

ددرگ و دونـشخ  تفاـیرد  ار  نآ  یتـقو  و  دـبایب ، ار  نآ  هکنیا  اـت  دـنک  یمن  تساوـخرد  مدرم  زا  يزیچ  هـک  تـسا  یـسک  صلخم ؛ 
.دنک ششخب  ادخ  هار  رد  دنام  یقاب  وا  دزن  يزیچ  هک  یماگنه 

ادـخ زا  دـش  دونـشخ  تفاـی و  یتـقو  و  هدرک ، رارقا  ّتیدوبع  هب  نأـشلا  میظع  دـنوادخ  يارب  درکن  تساوخرد  يزیچ  قولخم  زا  رگا 
هب وا  نانیمطا  تمالع  درک  ششخب  يزیچ  ادخ  هار  رد  نوچ  و  تسا ، هدش  دونشخ  وا  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  هتـشگ ، دونـشخ 

(2) .تسا راگدرورپ 

زا شناردـپ ،: زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  يوره ، تلـصابا  زا  مالـسلا » هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع   » باـتک رد   2
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسین یسک  وا  دزن  نم  زا  رت  یمارگ  و  هدیرفاین ، ار  یسک  نم  زا  رترب  دنوادخ 

؟ لیئربج ای  دیتسه  رترب  امش  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، نیلـسرملاو نیّیبنلا  عیمج  یلع  ینلّـضفو  نیبّرقملا ، هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  هَءاـیبنأ  لّـضف  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  ّیلع ؛ اـی  دومرف :
هکئالملا ّنإو  كدعب ، نم  هّمئأللو  ّیلع ، ای  کل  يدعب  لضفلاو 

294/72 و 301. راونألا : راحب  - 1
نمض ح 19.  374/69 راونألا : راحب  260 ح 1 ، رابخألا : یناعم  - 2
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.انیّبحم ماّدخو  انماّدخل 

نالوسر ناربمغیپ و  مامت  رب  ارم  تسا و  هداد  يرترب  دوخ  بّرقم  ناگتـشرف  رب  ار  لسرم  ناربمایپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یلع ؛  يا 
.دنتسه ام  ناتسود  ام و  رازگتمدخ  ناگتشرف  انامه  تسا و  وت  زا  دعب  ناماما  ووت  يارب  يرترب  لضف و  نم  زا  دعب  تسا و  هداد  يرترب 

ار وا  راگدرورپ  شیاتـس  دمح و  هب  دنـشرع  فارطا  هک  اهنآ  دـنا و  هتفرگ  شود  رب  ار  یهلا  تمظعاب  شرع  هک  یناگتـشرف  یلع ، يا 
.دنبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  دنا  هدروآ  تیب  لها  ام  تیالو  هب  نامیا  هک  اهنآ  يارب  دننک و  یم  حیبست 

.ضرألا الو  ءامسلا  الو  رانلا ، الو  هّنجلا  الو  ءاّوح ، الو  مدآ ، هَّللا  قلخ  ام  نحن  الول  ّیلع ، ای 

.دیرفآ یمن  ار  نیمز  نامسآ و  خزود ، تشهب و  اّوح ، مدآ و  ادخ  میدوبن  ام  رگا  یلع ، يا 

، میتفرگ یشیپ  اهنآ  زا  وا  سیدقت  لیلهت و  حیبست و  راگدرورپ و  تفرعم  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  میـشابن  ناگتـشرف  زا  رترب  ام  هنوگچ 
یتقو اهنآ  دیرفآ ، ار  ناگتشرف  سپـس  دومن ، ایوگ  دوخ  شیاتـس  دیحوت و  هب  ار  ام  دوب ، ام  حاورا  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  لّوا  اریز 

هک میتسه  یقلخ  ام  هک  دننادب  ات  میدرک  یلاعت  قح  حیبست  ام  دندرمـش ، گرزب  ار  ام  رما  دندرک  هدـهاشم  يا  هناگی  رون  ار  ام  حاورا 
.دنتسناد هّزنم  كاپ و  ام  تافص  زا  ار  وا  دنتفگ و  حیبست  ناگتشرف  ام  حیبست  هب  تسا ، ام  تافص  زا  هّزنم  وا  میا و  هدش  هدیرفآ 

ام تسین و  اتمه  یب  يادخ  زج  یئادـخ  دـننادب  ناگتـشرف  ات  میدرک  لیلهت  ار  یلاعت  قح  دـندرک  هدـهاشم  ار  ام  نأش  تمظع  یتقو  و 
و دـنتفگ ، هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » ناگتـشرف سپ  دـشاب ، بجاو  ام  تدابع  وا  زا  دـعب  ای  وا  اب  هارمه  هک  میتسین  یئادـخ  میتسه و  وا  ناگدـنب 
هب زج  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  دننادب  ناگتـشرف  ات  میتفگ  ریبکت  دندرک  هدهاشم  ار  ام  ّتیعقوم  ّلحم و  یگرزب  یتقو 

.دسرب یگرزب  ماقم  نأش و  هب  وا  ببس 

زج یتردـق  ورین و  چـیه  دـننادب  ناگتـشرف  هکنیا  ات  هَّللاب » ّالإ  هّوق  الو  لوح  ـال  : » میتفگ دـندرک  هدـهاشم  ار  اـم  تّوق  تّزع و  یتقو  و 
هدهاشم ار  ام  تعاطا  بوجو  هداد و  امب  ادخ  هک  ار  یتمعن  یتقو  .تسین و  دنوادخ  ببسب 
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 : دنتفگ مه  اهنآ  تسا ، لاعتم  راگدرورپ  راوازـس  اه  تمعن  رطاخ  هب  شیاتـس  دمح و  دننادب  ناگتـشرف  ات  هَّلل ، دمحلا  میتفگ : دندرک 
.هَّلل دمحلا 

.دندش تیاده  دنوادخ  دیجمت  دیمحت و  لیلهت ، حیبست ، دیحوت ، تخانش  هب  ام  ببس  هب  ناگتشرف  سپ 

، ًامارکإو انل  ًامیظعت  هل  دوجسلاب  هکئالملا  رمأو  هبلص ، انعدوأف  مدآ  قلخ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  ّمث 

هب ار  وا  ات  داد  روتـسد  ار  دوخ  ناگتـشرف  هاگنآ  داهن و  هعیدو  هب  وا  بلـص  رد  ار  ام  دیرفآ و  ار  مدآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپس 
.دننک هدجس  میدوب  وا  بلص  رد  هک  ام  تشادگرزب  میظعت و  رطاخ 

وا بلص  رد  اماریز  دوب ، وا  مارتحا  راگدرورپ و  تعاطا  رطاخب  مدآ  يارب  شتسرپ و  تدابع و  رطاخب  دنوادخ  يارب  اهنآ  دوجـس  سپ 
(2) .دندرک  (1) هدجس مدآ  هب  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  میشابن  ناگتشرف  زا  رترب  ام  هنوگچ  سپ  میدوب ،

: دنا هدورس  وکین  هچ  ناگدننک  حدم  زا  یضعب  و 

نارقأ هَّلل  مّهنأ  ّنظف  مهتبتر  ّزعلا  یقارم  یف  تدعاصت 

نامیلس ریغصت  دعب  مهناملس  ّنإف  لجأ  ءایبنألل  مهلضف  سقتالف 

.دنشاب نیرق  اهنیا  دنوادخ  يارب  تفر  یم  نامگ  هک  تفر  الاب  تمظع  تّزع و  تاجرد  رد  ناشیا  هبتر 

.دوش یم  نامیلس  ینک  کچوک  رگا  ار  اهنآ  ِناملس  انامه  نکن ، سایق  ءایبنا  اب  ار  اهنآ  يرترب  لضف و 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع   3

يا هتشرف  دوب ، لوغشم  راگدرورپ  اب  تاجانم  هب  وا  هک  یلاح  رد  دمآ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دزن  داب ) وا  رب  ادخ  تنعل   ) سیلبا
؟ تسا دنوادخ  اب  تاجانم  لاح  رد  وا  يراد و  وا  هب  تبسن  يدیما  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : ناگتشرف  زا 

.دینک هعجارم  140/11 راونألا : راحب  هب  .تسا  هداد  حیضوت  ار  نآ  هدومن و  دوجس  نیا  هرابرد  یقیقحت  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  - 1
:335/26 ح 1 و راونألا راحب  5/1 ح 1 ، عیارشلا : للع  254/1 ح 4 ، نیدلا : لامک  204/1 ح 22 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2

.403 بولقلا : داشرإ  61 ح 1، رثألا : بختنم  876/2 ح 9 ، تایآلا : لیوأت  تیاور ،) زا  یتمسق   ) 303/60 ح 16
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.دوب نکاس  تشهب  رد  وا  متشاد و  مدآ  هب  هک  يدیما  نامه  تفگ :

: هک تسنیا  هدومرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  و 

، دشاب هتشادرب  رد  ارم  فوخ  وا  بلق  و  دشاب ، هتشاد  ینتورف  نم  تمظع  يارب  هک  یـسک  زا  رگم  منک  یمن  لوبق  ار  زامن  یـسوم ، يا 
ارم ناتـسود  ءایلوا و  ّقح  و  دـنکن ، بش  دراد  هانگ  اـطخ و  هب  يراـشفاپ  رارـصا و  هک  یلاـح  رد  دـنک و  يرپس  نم  داـی  هب  ار  شزور 

.دسانشب

؟ تسا بوقعی  قاحسا و  میهاربا ، ترضح  تناتسود ، ءایلوا و  زا  تدوصقم  ایآ  درک : ضرع  یسوم  ترضح 

قلخ ار  خزودو  تشهب  مدیرفآ و  ار  اّوح  مدآ و  وا  رطاخب  هک  تسا  یسک  نآ  نم  دوصقم  یلو  دنـشاب  یم  نم  يایلوا  زا  اهنآ  دومرف :
.مدرک

.نک یفّرعم  ار  وا  نم ، راگدرورپ  يا  درک : ضرع 

.تسا دّمحم  وا  مدومحم و  نم  اریز  مدرک ، قتشم  مدوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  تسا ، دمحا  شرگید  مان  دّمحم و  وا  دومرف :

.هدب رارق  وا  تّما  زا  ارم  اراگدرورپ ، درک : ضرع  یسوم 

یف سودرفلا  لثمک  تقلخ  نمیف  هتیب  لهأ  لثمو  هلثم  ّنإ  هتیب ، لهأ  هلزنمو  هتلزنم  تفرعو  هتفرع  اذإ  هتُّما  نم  تنأ  یـسوم ، اـی  دومرف :
.اهمعط ّریغتیالو  اهقرو  رثتنیال  نانجلا ،

لها لثم  وا و  لَثم  .دوب  یهاوخ  وا  تّما  زا  وت  یـسانشب  ار  شتیب  لـها  ماـقم  هبترم و  زین  ار و  شا  هبترم  ماـقم و  وا و  رگا  یـسوم ، يا 
هراوـمه  ) دـنک یمن  رییغت  نآ  معط  دزیر و  یمن  نآ  ياـهگرب  تسا ، تشهب  ناـیم  رد  سودرف  لـثم  نم ، تاـقولخم  ناـیم  رد  وا  تیب 

(. دنوش یمن  فارحناو  شزغل  راچد  هاگچیه  دنتباث و 

تملظ و ياجرد  شناد و  ملع و  وا  يارب  ینادان  لهج و  عضاوم  رد  دـشاب  هتـشاد  تفرعم  اهنآ  ّقح  هب  دسانـشب و  ار  اـهنآ  هک  یـسک 
هب دـنک  تساوخرد  نمزا  هکنیا  زا  لبق  منک و  تباجا  ار  وا  دـناوخب  ارم  هکنیا  زا  لبق  مهد ، یم  رارق  یئانـشور  رون و  شیارب  یکیرات 

.منک اطع  وا 

هب تورث  لام و  يدید  یتقو  و  حلاص ، ناگدنب  تمالع  هب  ابحرم  وگب : هدروآ ، يور  وت  هب  یتسدگنت  رقف و  يدـید  یتقو  یـسوم ، يا 
، هدروآ يور  وت 
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.تسا هتفرگ  یشیپ  نآ  تبوقع  هک  تسا  یهانگ  رثا  رب  نیا  وگب :

هچنآ زج  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  .مداد  رفیک  درک  اطخ  یتقو  مدرک و  تبوقع  نآ  رد  ار  مدآ  تسا ، تبوقع  ناکم  ایند  یسوم ، يا 
.مداد رارق  دوخ  نعل  دروم  دشاب  طوبرم  نم  هب  دشاب و  نم  يارب  هک  ار 

ناشن نآ  هب  یتبغر  یب  دندیزرو و  دهز  دنتـشاد  نآ  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  تفرعم و  رادقم  هب  ایند  رد  حـلاص  ناگدـنب  یـسوم ، يا 
ار نآ  متاقولخم  زا  کی  چیه  و  دندرک ، ادیپ  نآ  هب  تبغر  لیم و  نآ ، هب  تبـسن  ناشیا  ینادان  تلاهج و  هزادنا  هب  نارگید  و  دـنداد ،

.مدرک دنم  هرهب  نآزا  ار  وا  هکنیا  رگم  درمشن  کچوک  ار  نآ  سک  چیه  و  منک ، نشور  نآ  هب  ار  وا  مشچ  نم  درمشن و  گرزب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

و دننکن ، انث  حدم و  ار  امش  مدرم  رگا  دینک  یمن  يررض  و  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دنسانشن  ار  امـش  هک  دینک  يراک  دیناوت  یم  رگا 
انامه .دیریگرارق  شیاتـس  حدـم و  دروم  دـنوادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دـننک  شنزرـس  ار  امـش  مدرم  درادـن  یلاکـشا  چـیه  امـش  يارب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یّتح دجـس  ول  هَّللاو  هبوتلاب ، هل  ّینأو  هبوتلاب ، هتینم  كرادتی  لجرو  ًاناسحإ ، موی  ّلک  دادزی  لجر  نیلجر : دحأل  ّالإ  ایندـلا  یف  ریخ  ال 
.تیبلا لهأ  انتیالوب  ّالإ  هنم  هَّللا  لبق  ام  هقنع  عطقنی 

ار شا  هتشذگ  هکنآ  یکی  و  دنک ، دایز  شیاه  یبوخ  هب  يدیدج  ناسحا  زور  ره  هکنآ  یکی  تسین : رفن  ود  يارب  زج  ایند  رد  يریخ 
یمن وا  زا  دنوادخ  ددرگ  ادج  شندرگ  هک  يّدـحب  دـنک  هدجـس  رگا  مسق  ادـخب  دـنک ؟ هبوت  دـناوت  یم  اجک  و  دـنک ، ناربج  هبوت  اب 

.دشاب هتشاد  ار  تیب  لها  ام  تیالو  رگم  دریذپ 

ره رد  ریـس - جنپ  شکاروخ -  رادقم  هب  دشاب  هتـشاد  ام  دروم  رد  باوث  شاداپ و  دیما  دسانـشب و  ار  ام  قح  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
نیا اب  ناشیاو  دشاب ، دونـشخ  دشاب ) هتـشاد  فقـس  هک  يا  هناخ  زا  هیانک   ) دنک ناهنپ  ار  وا  ّرـس  دناشوپب و  ار  وا  تروع  هچنآ  و  زور ،

(1) .دنشاب برطضم  فئاخ و  فصو 

224/1 ح نساحملا : ح 15،  456/2 یفاکلا : سلجم 95 ، ح 2   764 قودـص : یلاما  ، 20 رابخألا : یناـعم  ، 243/1 یمق : ریـسفت  - 1
ریسفت زا  لقن  هب  267/26 ح 1  رد ج : ار  نآ  و  338/13 ح 14 ، راونألا : راحب  59 و 286 . هّینسلا : رهاوج  ، 490 لوقعلا : فحت  ، 142

شیپ منک  یم  اطع  وا  هب   » مالسلا هیلع  ماما  شیامرف  نیا  ات  رابخألا - یناعم  زا  لقن  هب  360/16 ح 60  رد ج : و  رابخألا ، یناعم  یمق و 
.تسا هدرک  لقن  دنک - » تساوخرد  نم  زا  هکنآ  زا 
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: تسا هدروآ  ار  هفاضا  نیا  تیاور  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  ضیف  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

هدومن فیـصوت  نینچ  نآرق  رد  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  دـشاب ، رادـقم  نیا  ایند  زا  اـهنآ  بیـصن  هرهب و  هک  دـنراد  تسود 
: تسا

«. تسا كانسرت  ناشیاهلد  زاب  هدروآ و  ياجب  تسا  یگدنب  هفیظو  هچنآ  هکنانآ   » (1)« هَلِجَو مُهبُوُلقَو  اُوتآ  ام  نُوتُْؤی  َنیذَّلا  »

؟ تسیچ دنا  هداد  ماجنا  دنا و  هدروآ  هک  ار  یلمع  نآ 

ایآ هک  تسین  نیا  زا  سرت  اهنآ  سرت  مسق  ادخب  و  دوشن ، هتفریذپ  هکنآ  زا  دـنناسرت  و  تیالو ، ّتبحم و  اب  راگدرورپ  تعاطا  دومرف :
.دنشاب هدرک  یهاتوک  ام  تعاطا  ّتبحم و  رد  ادابم  هک  تسا  نیا  زا  اهنآ  سرت  هکلب  هن ؟ ای  دنا  هدومیپ  حیحص  هار 

، ینکن تبیغ  دوش  یم  بجاو  وت  رب  یتـفر  نوریب  یتـقو  اریز  وشن ، جراـخ  يوشن ، جراـخ  تا  هناـخ  زا  یناوـت  یم  رگا  دوـمرف : سپس 
.ینزن گنرینو  هعدخ  مدرم  هب  و  ینکن ، یبیرفرهاظ  یئامندوخ و  ینکن ، یلبنت  یتسس و  يزرون ، دسح  یئوگن ، غورد 

.دنک ظفح  اردوخ  یناوهش  ءاضعا  تالیامت و  نابز ، مشچ ، دناوت  یم  نآ  رد  تسا ، وا  هناخ  ناملسم  هاگتدابع  نیرتهب  دومرف : دعب 

نآ رکش  هکنآزا  لبق  ددرگ  یم  راگدرورپ  فرط  زا  تمعن  يدایز  راوازس  دسانشب  ار  نآ  دربب و  یپ  ادخ  تمعن  هب  لد  رد  هک  یسک 
.تسا نیّربکتم  زا  درادنپب  رترب  يرگید  زا  ار  دوخ  هک  یسک  و  دنک ، يراج  نابز  رب  ار  تمعن 

.دنک یم  هدهاشم  یصاعم  باکترا  لاح  رد  ار  وا  اریز  دنیب ، یم  هدش  وا  بیصن  هک  یتیفاع  رد  ار  دوخ  يرترب  لضف و  درک : ضرع 

؟ يا هدناوخن  ار  یسوم  نارحاس  هّصق  ایآ  دنشاب ، هتشادهگن  باسح  يارب  ار  وت  دزرمایب و  ادخ  ار  وا  هانگ  اسب  هچ  تاهیه ، دومرف :

هیآ 60. نونمؤم ، هروس  - 1
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هچ و  دـنا ، هدـش  رورغ  تلفغ و  راچد  هدرک  تیانع  اهنآ  هب  راـگدرورپ  هک  یتمعن  رطاـخب  هک  یـصاخشا  دنرایـسب  هچ  دومرف : سپس 
.درک بجع  راچدار  اهنآ  مدرم  حدم  انث و  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  و  دنا ، هدش  ریگلفاغ  یهلا  شـشوپ  رطاخ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب 

: دومرف سپس 

.نلعملا قسافلاو  دساف ، يوه  بحاصو  رئاج  ناطلس  بحاص  هثالث : دحأل  ّالإ  هّمُالا  هذه  نم  انّقح  فرع  نمل  هاجنلا  وجرأل  ّینإ 

و دـنراد ، هناملاظ  تنطلـس  هک  اهنآ  هفیاط : هس  يارب  رگم  دنـسانش  یم  ار  ام  ّقح  هک  تّما  نیا  زا  یناسک  يارب  مراد  تاـجن  دـیما  نم 
.دوش یم  بکترم  ار  اهیتشز  اراکشآ  ینلع و  هک  یسک  و  دندساف ، ياهشهاوخ  اهاوه و  ياراد  هک  اهنآ 

يوریپ نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادـخ  رگاوگب   » (1)« هَّللا مُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  هَّللا  َنوُّبُِحت  ُمْتنُک  ْنإ  ْلـُق  : » دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
«. دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک 

، انریغ یلاوو  ایندلا  ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  ام  هَّللاو  دومرف : سپس  .تسا  سرت  فوخ و  زا  رترب  یتسود  ّتبحم و  صفح ، يا  دومرف : دعب 
.یلاعتو كرابت  هَّللا  ّبحأ  دقف  انّبحأو  انّقح  فرع  نمو 

هتخانش ار  ام  ّقح  هک  یسک  و  تشاد ، دهاوخن  ار  ادخ  یتسود  دریذپب  ار  ام  ریغ  تیالو  هتشاد و  ایند  ّتبحم  هک  یـسک  مسق ؛  ادخ  هب 
.دراد تسودار  یلاعت  كرابت و  يادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  و 

رد دـننک  يراز  هلان و  یگمه  رگا  نیمز  نامـسآ و  لها  ینک ؟ یم  هیرگ  اـیآ  دومرف : ترـضح  درک ، هیرگ  یـصخش  ماـگنه  نیا  رد 
.دوش یمن  هتفریذپ  وت  دروم  رد  اهنآ  تعافش  دننک  تشهب  لخاد  دنهد و  تاجن  شتآ  زا  ارت  هک  راگدرورپ  هاگشیپ 

(. شابن یبلط  تسایر  لابند  هب   ) هدن رارق  روما  سأر  رد  ار  تدوخ  شاب و  لابندب  هراومه  صفح ، يا  دومرف : سپس 

.داتفا راک  زا  وا  نابز  دیسرت ، ادخ  زا  هک  یسک  تسا : هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صفح ، يا 

هیآ 31. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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ار دوخ  نهاریپ  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  دومرف  یم  هظعوم  ار  شباحصا  يزور  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  دومرف : دعب 
زاب ام  يارب  اردوخ  بلق  دفاکـشن  ار  دوخ  نهاریپ  وگب : ام  هدـنب  نیا  هب  داتـسرف : ماغیپ  یـسوم  ترـضح  هب  لاعتم  راگدرورپ  تفاکش ،

(. دریگب ياج  نآ  رد  ام  ظعاوم  ام و  راتفگ  ات   ) دنک

تشگرب شراک  ماجنا  زا  دعب  دوب ، هدجس  رد  وا  تشذگ و  شباحصا  زا  یکی  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  دومرف : سپس 
باطخ وا  هبراگدرورپ  فرط  زا  .مدرک  یم  هدروآرب  ار  نآ  دوب  نم  تسد  رد  وت  تجاح  رگا  دومرف : دوب ، هدجس  لاح  رد  وا  زونه  و 

: دش

ینالوط يردقب  ار  شا  هدجـس  رگا  یـسوم ، يا  .ّبحأ  ام  یلإ  هرکأ  اّمع  لّوحتی  یّتح  هتلبق  ام  هقنع  عطقنی  یّتح  دجـس  ول  یـسوم ، ای 
تسود ار  نآ  هچنآ  هب  تسا  نم  يدونشخان  هارکا و  دروم  هچنآ  زا  ار  شبلق  رکف و  ات  مریذپ  یمن  ار  وا  ددرگ  ادج  شندرگ  هک  دنک 

(1) .دهد رییغت  مراد 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا » هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت   » باتک رد   4

يور رب  ار  یفوک  گنردیفس  يابع  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دش  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  لیئربج 
: دومرف یم  دوب و  هدیشک  نیسح : نسح و  همطاف ، نینمؤملاریما ، دوخ و 

.مهملاس نمل  ملسو  مهبراح ، نمل  برح  انأ  یلهأ ، ءالؤه  ّمهللا 

.تسا نم  اب  شزاس  اهنآ  اب  شزاس  حلص و  نم و  اب  گنج  اهنآ  اب  گنج  دنتسه ، نم  تیب  لها  اهنیا  اراگدرورپ ؛  راب 

.یتسه ام  زا  وت  دومرف : .دیهد  رارق  ناتدوخ  زا  مه  ارم  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  لیئربج 

هب دیدرگ و  جراخ  سپس  دش و  دراو  ابع  نآ  رد  لیئربج  .یلب  دومرف : موش ؟ لخاد  هدز و  رانک  ار  ابع  دیئامرف  یم  هزاجا  درک : ضرع 
هب هک  یلاح  رد  تفر  الاب  تسا  ناگتشرف  هاگیاج  هک  یلعا  توکلم  فرط  هب  نامسآ  يوس 

128/8 ح 98. یفاک : زا  لقن  هب  265/26 ح 1 ، یفاولا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

.دوب هدش  هدوزفا  وا  یگدنشخردو  یئابیز 

؟ يا هتشگرب  یتفر  ام  دزن  زا  هک  قباس  زا  رت  ینارون  یلامج  اب  دندرک : ضرع  ناگتشرف 

رد ناگتـشرف  .مدـش  هداد  رارق  وا  تیب  لـها  دّـمحم و  لآ  زا  هکنیا  هب  متفاـی  تفارـش  هک  یلاـح  رد  دـشابن  روط  نیا  هنوـگچ  دوـمرف :
(1) .یشاب هدوب  یتفگ  هک  روط  نامه  هک  تسا  وت  راوازس  فرش  نیا  دنتفگ : شرع  یسرک و  اهباجح و  اهنامسآ و  توکلم 

نامیا ترضح  نآ  هب  هدیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  ّنج  هفیاط  زا  ینز  تسا : هدمآ  نساحم »  » باتک رد   - 5
هدید اجنآ  هک  تشذگ  زور  لهچ  تّدم  دش ، یم  بایفرش  ترـضح  تمدخ  راب  کی  هتفه  ره  رد  درک ، ادیپ  یئوکین  مالـسا  دروآ و 

.دومرف لاوئس  وا  ریخأت  ّتلع  زا  ترضح  .تفای  روضح  سپس  دشن و 

زبس گنـس  ایرد  نآ  لحاس  رب  مدوب ، هتفر  يراک  ماـجنا  ياربدراد  اـیند  نیا  رب  هطاـحا  هک  یئاـیرد  هب  ادـخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 
: تفگ یمو  دوب  هدرب  الاب  اعد  يارب  ار  شتسد  ود  دوب ، هتسشن  یصخش  نآ  يور  رب  هک  مدید  یگرزب 

.یل ترفغام  ّالإ  مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلعو  دّمحم  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهللا 

.يزرمایب ارم  هک  مهد  یم  مسق  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، ّقح  هب  ارت  ادنوادخ ! 

.ما سیلبا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدرک : لاوئس  وا  زا 

رادـقم نالف  نامـسآ  رد  لاس و  رادـقم  نالف  نیمز  يوررب  ار  مراگدرورپ  تفگ : یـسانش ؟ یم  اجک  زا  يدرب  مان  هک  ار  اـهنیا  متفگ :
: دوب هدش  هتشون  نآ  رب  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  يا  هیاپ  نوتس و  نامسآرد  مدرک ، تدابع  لاس 

و 343/26 ح 15. 261/17 و 262 ، راونألا : راحب  376 ح 261 ، مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
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.هب هتدّیأ  نینمؤملاریمأ ، ّیلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

دـییأت و وا  هب  ار  مربمغیپ  تسا ، نانمؤم  ياورنامرف  ریما و  یلع  تسا ، راگدرورپ  هداتـسرف  دّـمحم  تسین ، هناـگی  يادـخ  زج  یئادـخ 
(1) .مدومن يرای 

تیاور رخآ  تمسق  هدش و  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  توافت  یمک  اب  لاصخ »  » باتک رد  تیاور  نیا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: تسا نینچ 

منک یم  تساوخرد  وت  زا  يدرک ، لخاد  مّنهج  رد  ارم  يدیـشوپ و  لمع  هماج  يا  هدروخ  نم  هرابرد  هک  یمـسق  هب  یتقو  ادنوادخ ! 
.یئامرف روشحم  اهنآ  اب  هدیشخب و  یئاهر  نآ  زا  ارم  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، ّقح  هب 

؟ تسیچ يدناوخ  اهنآ  هب  ار  ادخ  هک  یئاه  مان  نیا  تسا ) سیلبا  مان   ) ثراح يا  متفگ : وا  هب 

دنیادخ هدیرفآ  نیرتزیزع  اهنیا  متـسناد  مدید ، ار  اه  مان  نیا  یهلا  شرع  قاس  رب  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  تفه  تفگ : نم  هب 
.میامن یم  تلأسم  ادخ  زا  اهنآ  ّقح  هب  اذل  دنتسه  یمارگ  وا  دزن  و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

، مهباجأل ءامسألا  هذهب  ضرألا  لهأ  مسقأ  ول  هَّللاو 

(2) .دیامرف تباجا  ار  اهنآ  ادخ  دننک  اعد  دنهد و  مسق  اهمان  نیا  هبار  ادخ  نیمز  لها  رگا  مسق  ادخب 

ترضح نآ  مدیسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  لّضفم  زا  راونألا » حابـصم   » باتک رد   - 6
: دومرف نم  هب 

؟ يا هدیسر  اهنآ  تفرعم  تقیقح  هب  و  يا ، هتخانش  دیاب  هک  روط  نآ  ار  نیسح : نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، ایآ  لّضفم !  يا 

: دومرف تسا ؟ هنوگچ  اهنآ  تفرعم  تقیقح  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع 

.یلعألا مانسلا  یف  ًانمؤم  ناک  مهتفرعم  هنک  مهفرع  نم  لّضفم !  ای 

رد تسا و  نمؤم  دسانشب  تفرعم  تقیقح  هب  ار  اهنآ  هک  ره  لّضفم !  يا 

166/39 ح 6 و 216/63 ح 51. راونألا : راحب  273 ح 98 ، نساحملا : - 1
.466/1 هّمغلا : فشک  13/27 ح 1 و 80/63 ح 35 ، راونألا : راحب  نمض ح 13 ،  639/2 لاصخلا : - 2
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.دراد رارق  نامیا  يالاب  تاجرد 

.ناسانشب نم  هب  ار  نآ  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  لّضفم 

لابجلاو نیـضرألاو  تاوامـسلا  ناّزخو  يوقتلا ، هملک  مّهنأو  هأربو ، هأرذو  ّلجوّزع  هَّللا  قلخ  ام  اوملع  مّهنأ  ملعت  لّـضفم !  اـی  دومرف :
ّالإ هقرو  نم  طقـستامو  اهنویعو ؛ اهراهنأو  راحبلا  ءام  لیکو  لابجلا  نزوو  کلمو ، مجن  نم  ءامـسلا  یف  مَک  اوملعو  راحبلاو ، لامرلاو 

.کلذ اوملع  دقو  مهملع  یف  وهو  نیبم  باتک  یفّالإ  سبای  الو  بطر  الو  ضرألا  تاملظ  یف  هّبح  الو  اهوملع ،

هنازخ اوقت و  رهظم  اهنآ  دنناد ، یم  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یتسین  مدع و  زا  هدـیرفآ و  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  اهنآ  ینادـب  لّضفم !  يا 
، تسا نامسآ  رد  هتشرف  هزادنا  هچ  هراتـس و  رادقم  هچ  دنناد  یم  و  دنتـسه ، اهایرد  اهارحـص و  اههوک و  اه و  نیمز  اهنامـسآ و  راد 

هناد ره  دنراد ، ربخ  ار  نآ  دتفا  یم  یتخرد  زا  یگرب  ره  دنناد ، یم  ار  اه  همـشچ  اه و  هناخدور  اهایرد و  بآ  هزادـنا  اه و  هوک  نزو 
اهنآ ملع  رد  ینعی  نیبم  باتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه  و  دنناد ، یم  ار  نآ  هتفرگ  رارق  نیمز  ياه  یکیرات  رد  هک  يا 

.دنناد یم  ار  نآ  هتسب و  شقن 

.مدروآ نامیا  نآ  هب  هدرک و  رارقا  مدیمهف و  ار  نآ  نم ؛  رورس  يا  مدرک : ضرع 

وت و يارب  تشهب  يدـش و  كاپ  درمکاپ ، يا  هدـش و  هداد  تمعن  يا  راوگرزب ، يا  لّـضفم ، يا  یتفگ  تسرد  یلب  دومرف : ترـضح 
(1) .داب اراوگ  دنشاب  هتشاد  ینامیا  نینچ  هک  یصاخشا  رگید 

تسا هدرک  لقن  شّدج : زا  شراوگرزبردپ ، زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 7
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

(2) .مهیلع رورسلا  لخدیو  یتیب ، لهأ  لصیلف  همایقلا ، موی  اهب  عقتنی  دی  يدنع  هل  نوکت  نأو  ّیلإ  لّسوتلا  دارأ  نم 

 . 7/4 ح 8 ناهرب : ریسفت  116/26 ح 22 ، راونألا : راحب  ، 237 راونألا : حابصم  - 1
227/26 ح 1. راونألا : راحب  سلجم 60 ، 461 ح5  قودص : یلاما  - 2
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نم تیب  لها  هب  دیاب  دوش  دنم  هرهب  نآ  زا  تمایق  يادرف  هک  دشاب  هتـشاد  نم  رب  یّقح  دـنک و  ادـیپ  بّرقت  نم  هب  دـهاوخ  یم  هک  ره 
.دروآ مهارف  ار  اهنآ  يدونشخ  ببس  دنک و  ناسحا 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   - 8

نآ رد  يا  هدننک  ادن  دنک ، عمج  یّلحم  رد  نآ  ياهتنا  ات  تقلخ  يادتبا  زا  ار  شتاقولخم  مامت  دنوادخ  دـسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
اهنآ زا  دنزیخرب ، اج  زا  يا  هّدع  سپ  دزیخ ، اپب  دراد  یّقح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رب  سک  ره  دروآرب : دایرف  ماگنه 

؟ تسیچ ربمایپ  رب  امش  ّقح  دوش : لاوئس 

.هدعب نم  هتیب  لهأ  لصن  اّنک  دنیوگ : یم  باوج  رد 

.میدرک یم  ناسحا  وا  تیب  لها  هب  ترضح  نآ  زا  دعب  ام 

.هّنجلا هولخدأف  هدیب  اوذخف  دی  مکدنع  هل  تناک  نمف  سانلا  یف  اوفوطف  اوبهذا  دوش : هتفگ  اهنآ  هب 

(1) .دینک تشهب  دراو  هتفرگار  وا  تسد  هدیشخب  یتمعن  هدرک و  یفطل  امش  هب  سک  ره  دیدرگب  مدرم  نایم  رد  دیورب و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد 

(2) .همایقلا موی  هیفاُکا  ًادی  یتیب  لهأ  نم  دحأ  یلإ  عنطصا  نم 

.داد مهاوخ  شاداپار  وا  نم  تمایق  يادرف  هدرک  یناسحا  هدیشخب و  یتمعن  نم  تیب  لها  زا  یکی  هب  سک  ره 

قاـثیم نتفرگ  هب  طوـبرم  هک  ینـالوط  یتـیاور  نمـض  رد  ترـضح  نآ  مالـسلا » هـیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ریـسفت   » باـتک رد   - 9
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  شیامرف  دشاب  یم  شناگدنب  زا  راگدرورپ 

دّمحم لآ  نم  ًالجر  مهعیمج  وأ  راّفکلا  نم  لجر  ّبحأ  ول  مدآ ! ای 

.یمق ریسفت  زا  لقن  هب  228/26 ح 4  راونألا : راحب  558/11 ح 9 ، هعیشلا : لئاسو  47 ح 109 ، نساحملا : - 1
228/26 ح 6. راونألا : راحب  48 ح 111 ، نساحملا : - 2
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.هّنجلا هَّللا  هلخدی  ّمث  نامیإلاو  هبوتلاب  هل  متخی  نأب  کلذ  نع  هَّللا  هأفاکل  نیّریخلا ، هباحصأو 

دـشاب هتـشاد  تسود  ار  ترـضح  نآ  بوخ  باحـصا  ربـمغیپ و  تیب  لـها  زا  یکی  نارفاـک  یماـمت  اـی  راّـفک  زا  یکی  رگا  مدآ !  يا 
هب ار  وا  سپس  و  دنک ، یم  تیانع  وا  هب  ندروآ  نامیا  ندرک و  هبوت  قیفوت  ماجنارـس  هکنیا  هب  دنک  یم  ناربج  ار  شلمع  نیا  دنوادخ 

(1) .دنک یم  دراو  دوخ  تشهب 

قئالخ دادـعت  هب  رگا  هک  دـنک  یم  ریزارـس  یتمحر  راوگرزب  نآ  باحـصا  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  ناتـسود  زا  کـی  ره  رب  دـنوادخ 
ماجنارـس هب  دنک و  یم  تیافک  ار  اهنآ  مامت  دنـشاب  رفاک  اهنآ  یگمه  دوش و  میـسقت  راگزور  رخآ  ات  شنیرفآ  يادـتبا  زا  راگدرورپ 

.دندرگ تشهب  راوازس  نآ  ببسب  هکنیا  ات  دناشک  یم  تسا  دنوادخ  هب  نامیا  هک  وکین 

هَّللا مهکلهأل  هَّللا  قلخ  ام  ددع  لثم  یلع  مّسق  ول  ًاباذع  هَّللا  هبّذعل  مهنم ، ًادحاو  وأ  نیّریخلا  هباحصأو  دّمحم  لآ  ضغبی  ًالجر  ّنأ  ولو 
.نیعمجأ

رب رگا  هک  دنک  یباذع  هب  التبم  ار  وا  دنوادخ  دنک  ینمـشد  اهنآ  زا  یکی  ای  وا  بوخ  باحـصا  ربمغیپ و  تیب  لها  اب  یـصخش  رگا  و 
(2) .دش دنهاوخ  كاله  اهنآ  مامت  دوش  میسقت  ناگدیرفآ  همه 

مرکا ربمایپ  هک  هدرک  لقن  شراوگرزب : ناردـپ  زا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  زا  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 10
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، هیلإ اوّرطضا  ام  دنع  مهجئاوح  مهل  یضاقلاو  یتیب ، لهأل  نیعملا  ضرألا : لهأ  بونذب  ینوتآ  ولو  همایقلا  موی  مهل  عیفـشلا  انأ  هعبرأ 
.هدیب مهنع  عفادلاو  هناسلو ، هبلقب  مهل  ّبحملاو 

هتّبحم نع  هَّللا  مهباـثأل  نوعمجأ  راّـفکلا  هّبحأ  ولو  : » تسا هدوـمرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يرگید  ثیدـح  رد  - 1
هب دـنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  یگمه  نارفاـک  رگا  هتمحرب » هّنجلا  مهلخدـی  ّمث  ناـمیإلل  مهقّفوی  نأـب  هدومحملا ، همتاـخلاب 

اهنآ سپس  دنروآ ، نامیا  هک  دهد  یم  قیفوت  ار  ناشیا  هکنیا  هب  دهد  یم  رارق  هدیدنـسپ  وکین و  ار  اهنآ  راک  نایاپ  ّتبحم ، نآ  رطاخ 
«. 20 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت   » .دنادرگ یم  تشهب  دراو  دوخ  تمحر  هب  ار 

نمض ح 12.  331/26 راونألا : راحب  نمض ح 267 ،  392 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 2
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نم تیب  لها  هب  هک  ناـنآ  دـنوش : دراو  نم  رب  نیمز  لـها  ناـهانگ  اـب  هچرگ  درک  مهاوخ  تعافـش  هورگ  راـهچ  يارب  تماـیق  يادرف 
نم تیب  لها  اب  دوخ  نابز  بلق و  هب  هک  اهنآ  و  دـنا ، هدرک  هدروآرب  ار  اهنآ  جـئاوح  جایتحا  ماگنه  هک  یناسک  و  دـنا ، هدرک  کـمک 

(1) .دنا هدرک  تیامح  ار  اهنآ  هدومن و  عافد  دوخ  يورین  اب  ناشیا  زا  هک  یناسک  و  دنا ، هدرک  یتسود 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  زا  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا   - 11
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو 

(2) .هّنجلا لخد  هیلع  تام  نمو  هنس ، هدابع  نم  ریخ  ًاموی  دّمحم  لآ  ّبح 

.دوش یم  تشهب  دراو  دور  ایند  زا  دّمحم : لآ  یتسود  اب  هک  ره  تسا و  رتهب  تدابع  لاس  کی  زا  دّمحم : لآ  یتسود  زور  کی 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  باتک  نامه  رد  و 

(3) .یلهأل مکریخ  یّنم ]  ] مکریخ

.دشاب رتهب  نم  تیب  لها  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  نم  دزن  امش  نیرتهب 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  شناردپ : زا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  رداون »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  - 12
: دومرف ملسو  هلآو 

(4) .یباحصألو یتیب  لهأل  ًاّبح  مکّدشأ  طارصلا  یلع  مکتبثأ 

.دشاب رتشیبو  رتدیدش  نم  تیب  لها  هب  وا  یتسود  ّتبحم و  هک  تسا  یسک  طارص (5)  رب  امش  نیرت  تباث 

،253/1 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  225/96 ح 24 ، راونألا : راحب  ، 2 مالسلا : هیلع  اضرلا  هفیحـص  ح 1 ،  196/1 لاصخلا : - 1
:123/68 ح 51 و ص راونألا راحب  فالتخا ،) یکدنا  اب   ) 17 یفطصملا : هراشب  220/96 ح 10 ، راونألا : راحب  ، 376/1 یسوط : یلاما 

135 ح 70.
104/27 ح 72 و 73. راونألا : راحب  ، 137/1 هّمغلا : فشک  - . 2
104/27 ح 72 و 73. راونألا : راحب  ، 137/1 هّمغلا : فشک  - . 3

5 هعیـشلا : لئاضف  زا  لقن  هب  169/8 ح 16 و 158/27 ح5  رد ج : ار  نآ  و  133/27 ح 128 ، راونألا : راحب  ، 15 يدنوار : رداون  - 4
.تسا هدرک  لقن 

.دننک روبع  نآ  زا  دیاب  هدش و  هدیشک  مّنهج  يور  رب  هک  یلپ  - 5
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تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  شناردپ ،: زا  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 13
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک 

، باسحلا دنعو  باتکلا ، دنعو  روشنلا ، دنعو  ربقلا ، یفو  هافولا ، دـنع  همیظع : ّنهلاوهأ  نطاوم ، هعبـس  یف  عفان  یتیب  لهأ  ّبحو  یّبح 
(1) .طارصلادنعو نازیملا  دنعو 

تقو روگ ، نایم  رد  گرم ، ماگنه  دشخب : یم  دوس  تسا  دایز  نآ  تشحو  سرت و  هک  هاگیاج  تفه  رد  نم  تیب  لها  نم و  ّتبحم 
نامز و  دـب ، بوخ و  ياهراک  شجنـس  تقو  لامعا ، هبـساحم  ماگنه  دـنهد ، یم  یمدآ  تسدـب  ار  لامعا  همان  هک  ینامز  زیخاتـسر ،

.طارص زا  روبع 

: تسا هدش  هتشون  تشهب  ياه  برد  رب  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 14

یلعو هَّللا ، همحر  مهیّبحم  یلع  هَّللا ، هوفـص  نیـسحلاو  نسحلا  هَّللا ، هریخ  همطاـف  هَّللا ، ّیلو  ّیلع  هَّللا ، لوسر  دّـمحم  هَّللا ، ّـالإ  هلإ  ـال  »
«. هَّللا هنعل  مهیضغبم 

دنوادخ هدش  باختنا  همطاف  تسادخ ، فرط  زا  تیالو  بحاص  یلع  تسادخ ، هداتـسرف  دّـمحم  تسین ، هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ  »
(2) «. داب ناشنانمشد  رب  ادخ  تنعل  و  ناشیا ، ناتسود  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دنتسه ، ادخ  ناگدیزگرب  نیسح  نسح و  تسا ،

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هللا  همحر  بوشآ  رهش  نبا   - 15

رون زا  یجات  شرس  يور  رب  هتسشن و  رون  زا  یتخت  رب  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  مدش ، هداد  ریـس  اه  نامـسآ  رد  هک  یماگنه  رذابا !  يا 
مامت درک و  یم  هاگنوا  هب  هک  دوب  يا  هتخت  وا  لـباقم  رد  دوب ، برغم  فرط  رد  يرگید  قرـشم و  فرط  رد  وا  ياـپ  ود  زا  یکی  دوب ،

ود نیب  تاقولخم  وا و  يور  شیپ  ایند 

.17 یفطصملا : هراشب  158/27 ح 3 ، راونألا : راحب  360/2 ح 49 ، لاصخلا : - 1
.118 نیقیلا : راونا  قراشم  - 2
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.دیسر یم  برغم  قرشم و  هب  شتسد  ود  وا و  يوناز 

.ما هدیدن  یقولخم  نیا  زا  رتگرزب  مراگدرورپ  هکئالم  نایم  رد  تسا ؟ ناگتشرف  زا  کیمادک  نیا  لیئربج ، يا  متفگ :

تـسود ياوت  رب  مالـس  متفگ : مدـش و  کیدزن  وا  هب  نک ، مالـس  وا  رب  وش و  کیدزن  تسا ، لیئارزع  توملا  کلم  نیا  درک : ضرع 
.توملا کلم  يا  نم ،

رسپ زا  دمحا ، يا  امش  رب  مالس  دورد و  مالـسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  کّمع  نبا  لعف  ام  دمحأ ، ای  مالـسلا  کیلعو  درک : ضرع 
؟ دنک یم  هچ  وا  ربخ ؟ هچ  مالسلا  هیلع  یلع  تیومع 

: درک ضرع  یسانش ؟ یم  ارم  يومع  رسپ  ایآ  متفگ :

هَّللا ّنإف  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  حورو  کحور  الخام  قئالخلا ، حاورأ  ضبقب  ینلّکو  هلالج  ّلج  هَّللا  ّنإف  هفرعأ ، فیکو ال 
.هتّیشمب امهاّفوتی 

نب یلع  حور  امـش و  حور  زج  شناگدنب  همه  حاورا  نتفرگ  رومأم  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  مسانـشن  ار  وا  هنوگچ 
(1) .تفرگ دهاوخ  دوخ  ّتیشم  هب  دنوادخ  ار  سّدقم  حور  ود  نیا  تسا ؟ هدومن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

زا وگب   » (2)« یبْرُقلا ِیف  هَّدَوَملااَّلإ  ًارْجأ  ْهیَلَع  مُُکلأْسأ  ْلـُق ال   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا   - 16
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  منک ،» یمن  تساوخرد  ار  متیب  لها  یتسود  تّدوم و  زج  یشاداپ  ترجا و  امش 

: دنوش رشحم  دراو  ایند  لها  هانگ  اب  هچرگ  منک  یم  تعافش  هفیاط  راهچ  يارب  تمایق  رد  نم 

ذإ یتّیّرذ  جئاوح  یف  یعـس  لجرو  بلقلاو ، ناسللاب  یتّیّرذ  ّبحأ  لجرو  قیـضلا ، دنع  یتّیّرذل  هلام  لذـب  لجرو  یتّیّرذ ، رـصن  لجر 
.اودرش وأ  اودرط 

زا لقن  هب  137/38 ح97  رد ج : ار  نآ  و  نمض ح 10 ،  99/39 راونألا : راحب  53/3 ح 717 ، زجاعملا : هنیدم  ، 236/2 بقانملا : - 1
.تسا هدرک  لقن  فالتخا ) یمک  اب   ) 32 هضورلا : باتک 

هیآ 23. يروش ، هروس  - 2
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هّیرذ و اب  هک  یـسک  دشخبب ، یتسدـگنت  لاح  رد  نم  هّیرذ  هب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دـنک ، يرای  ارم  نادـنزرف  هّیرذ و  هک  سک  نآ 
هدروآرب اـهنآ  یگراوآ  یگدـنکارپ و  ماـگنه  هب  ارم  نادـنزرف  تجاـح  هک  یـسک  و  دـنک ، یتـسود  دوخ  بلق  ناـبز و  اـب  نم  دـالوا 

(1) .دیامن

هک مدینش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  رذوبا  زا  هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 17
: دومرف یم 

.متسه رتهب  وت  زا  نم  تفگ : درک و  تاهابم  لیئاربج  رب  لیفارسا 

؟ يرتهب نم  زا  وت  لیلد  هچ  هب  هنوگچ و  تفگ : لیئاربج 

و متـسه ، روص  رد  ندیمد  رومأم  نم  و  دنراد ، شودب  ار  یهلا  شرع  هک  متـسه  يا  هتـشرف  تشه  زا  یکی  نم  هکنیا  رطاخ  هب  تفگ :
.ما یبوبر  هاگرد  هب  هتشرف  نیرت  کیدزن  نم 

.مرتهب وت  زا  نم  تفگ : لیئربج 

؟ يرتهب نم  زا  وت  ّتلع  هچ  هب  هنوگچ و  تفگ : لیفارسا 

قرغ و  یگتفرگ ) هاـم   ) فوـسخ رما  منـالوسر ، ءاـیبنا و  يوـسب  وا  هداتـسرف  و  یحو ، رب  راـگدرورپ  نیما  نم  هکنیا  رطاـخ  هب  تفگ :
.دنک یم  دوبانو  كاله  نم  تسد  هب  دنک  كاله  دهاوخب  هک  ار  یئاه  تّما  دنوادخ  و  تسا ، نم  تسد  هب  ءایشا  ندرک 

تاهابم دیـشاب و  تکاس  دومرف : درک و  باطخ  اـهنآ  هب  دـنوادخ  دنتـشاد ، هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  عازن  ود  نیا  دومرف : دـعب 
.تسا رتهب  امش  زا  هک  ما  هدیرفآ  ار  یسک  مسق  ملالج  تّزع و  هب  دینکن ،

؟ میا هدش  هدیرفآ  رون  زا  ام  هکیلاح  رد  يا  هدیرفآ  ام  زا  رتهب  یقولخم  ایآ  دندرک : ضرع 

: تسا هدش  هتشون  شرع  قاس  رب  هک  دندید  دش  راکشآ  یتقو  دوش ، رهاظ  هک  داد  نامرف  تردق  باجح  هب  هاگنآ  یلب ، دومرف :

.هَّللا قلخ  ریخ  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلعو  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

، تسادخ هداتسرف  دّمحم  تسین ، هناگی  يادخ  زج  یئادخ  »

.دش رکذ  فالتخا ) یمک  اب   ) رد ص 90 ح 10 ثیدح  نیا  - 1
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«. دنتسه راگدرورپ  تاقولخم  نیرتهب  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ،

نیا ّقـحب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـتزا  ادــنوادخ !   » .مهمداـخ ینلعجت  نأ  کـیلع  مـهّقحب  کــلأسأ  ّبر ؛ اــی  درک : ضرع  لــیئربج 
مداخ و وا  تفرگ و  رارق  تیب  لـها  زا  لـیئربج  سپ  تفریذـپ ، ار  نآ  دـنوادخ  و  یهد ،» رارق  ناـشیا  رازگتمدـخ  ارم  هک  ناراوگرزب 

(1) .دشاب یم  ام  رازگتمدخ 

ملاع ماما  زا  قیقد  بلاج و  رایـسب  یثیدـح  هرهاطلا » هرتعلا  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  نیدـلا  فرـش  دّیـس   - 18
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

لالج تمظع و  رون  زا  ار  نآ  هک  دـیرفآ  يرون  زا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  دوخ  بیبح  رون  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
شندید ناوت  وا  دیشخرد و  دش و  رهاظ  نارمع  نب  یسوم  ترضح  يارب  انیـس  روط  رد  هک  تسا  یهلا  رون  نامه  نآ  هتفاکـشدوخ و 

.داتفا شوهیب  نیمز  يور  رب  دیشک و  يدایرف  سپ  تشادن ، ار 

شخب زا  درک ، شخب  ود  ار  رون  نآ  دنیرفایب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  دومرف  هدارا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یماگنه 
رون نآ  زا  ار  راوگرزب  ود  نیا  ریغ  و  دیرفآ ، ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مّود  شخب  زا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لّوا 

.تسا هدیرفاین 

رارقدوخ لاثما  ار  اهنآ  دومن و  ریوصت  ار  اـهنآ  تروص  دـیمد و  ود  نآ  رد  دوخ  سفن  زا  و  دـیرفآ ، ار  ود  نآ  دوخ  تردـق  تسد  اـب 
.داد

، دـنمدرم نایمرد  وا  يایوگ  نابز  و  تاقولخم ، رب  وا  يانیب  مشچ  و  قئالخ ، ناـیم  رد  وا  نانیـشناج  و  شنیرفآ ، رب  وا  ناـهاوگ  ود  نآ 
یکی تخاس ، هاگآار  اهنآ  دوخ  رارـسا  یناهنپ و  بیغ و  رب  تخومآ ، اهنآ  هب  نایب  تردـق  داهن و  هعیدو  اهنآ  دوجو  رد  ار  دوخ  ملع 

يرگید نودـب  یکی  هـک  يا  هنوـگب  تخاـس  رگیدـکی  دــّیؤم  ار  ود  نآ  داد ، رارق  دوـخ  حور  ار  يرگید  دوـخ و  سفن  ار  ود  نآ  زا 
.درادن يراوتسا  تمواقم و 

.امهتیؤر اوقیطی  یّتح  هّیتوسانلا ، لکایه  یلع  قلخلل  ارهظ  هّیتوهال ، امهنطابو  هّیرشب  امهرهاظ 

هنیدم ، 295/2 بولقلا : داشرا  زا  لقن  هب  364/16 ح 68  و ج : 834/2 ح7 ، تایآلا : لیوأت  زا  لقن  هب  344/26 ح17  راونألا : راحب  - 1
.394/2 زجاعملا :
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لّمحت ات  دـندش  رهاظ  ملاع  نیا  نامدرم  لکـش  هب  مدرم  نایم  رد  تسا ، طوبرم  بوسنم و  ادـخ  هب  ناـشنطاب  رـشب و  هب  ود  نآ  رهاـظ 
.دنشاب هتشاد  ار  اهنآ  ندید 

«. میناشوپب نانآ  رب  دنشوپ  نامدرم  هک  یسابل  نامه  و   » (1)« نوُِسْبلَی ام  ْمِْهیَلَع  انْسَبََللَو  : » دومرف هک  تسا  دنوادخ  شیامرف  نیا  و 

.ریداقملاو کلملا  متخی  امهبو  قئالخلا ، ءدب  حتف  امهب  نیعمجأ ، قئالخلا  قلاخ  اباجحو  نیملاعلا ، ّبر  اماقم  امهف 

نایاپ اهنآ  هب  ار  تارّدقم  یتسه و  هدرک و  زاغآ  اهنآ  اب  ار  شنیرفآ  دنشاب ، یم  اتکی  دنوادخ  باجح  راگدرورپ و  نانیـشناج  ود  نآ 
.دشخب

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رون  هک  روط  نامه  دیرفآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  رون  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپس 
اهغارچ زا  هک  يرون  لثم  دیرفآ  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالـسلا ، امهیلع  یلع  همطاف و  رون  زا  و  درک ، سابتقا  دوخ  رون  زا 

.درک سابتقا  ناوت  یم 

هدش لقتنمرگید  ردام  هب  يردام  محر  زا  و  رگید ، ردپ  هب  يردپ  بلـص  زا  رگید و  لسن  هب  یلـسن  زا  دنا و  هدش  هدـیرفآ  رون  زا  اهنیا 
هدش لقتنم  هزیکاپ  ياه  محر  هب  كاپ  ياه  بلص  زا  هک  دنتسه  يرون  هکلب  دنشاب  سجن  تسپ  هفطن  هدیدنگ و  بآ  زا  هکنیا  هن  دنا ،

.دنرهاوج رهوج  ناگدیزگرب و  هدیزگرب  ناشیا  هکنیا  رطاخ  هب  دنا ،

.هتّینیا الو  هتّیفیک  فرعتالو  كردیالو  يریال  ّهنأل  هسفن ] ماقم  مهماقأ  هقلخ ، یلإ  ءاغلبو  هملع ، ناّزخ  مهلعجو  ، ] هسفنل مهافطصا 

هب ار  اهنآ  هداد ، رارق  قلخ  هب  دوخ  ماغیپ  هدـننک  غالبا  دوخ و  شناد  ملع و  راد  هنازخ  هدـیزگرب و  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  اهنآ 
.دوش یمن  هتخانش  وا  يارب  ناکم  یگنوگچ و  و  ددرگ ، یمن  كرد  دوش و  یمن  هدید  وا  اریز  هدناشن ، دوخ  ياج 

هدابع فّرع  مهنمو  مهبو  هتازجعمو ، هتایآ  يرت  مهنمو  هتردق ، رهظی  مهبف  هیهنو ، هرما  یف  نوفّرصتملا  هنع ، نوغّلبملا  نوقطانلا  ءالؤهف 
.هرمأ عاطی  مهبو  هسفن ،

تاروتسد و و  دنناسر ، یم  ار  وا  مایپ  دنیوگ و  یم  نخس  وا  فرط  زا  اهنیا 

هیآ 9. ماعنا ، هروس  - 1
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و داد ، ناشن  ار  شتازجعم  اـه و  هناـشن  درک و  راکـشآ  ار  دوخ  تردـق  دـنوادخ  اـهنآ  ببـس  هب  سپ  دـننک ، یم  وگزاـب  ار  وا  یهاون 
.دوش یم  تعاطا  وا  نامرف  ناشیا  طّسوت  و  دومن ، انشآ  دوخ  اب  ار  شناگدنب 

هنوگچ هک  دش  یمن  هدیمهف  دش و  یمن  هتخانـش  دنوادخ  دندوبن  ناشیا  رگا  و  نامحرلا ، دبعی  فیک  يردیالو  هَّللا  فرع  ام  مهالولو 
زا  » (1)« نُولَئُْـسی ْمُهَو  لَعْفَی  اّمَع  ُلَئُْـسیال  ، » دـنک یم  ارجا  دـهاوخب  هک  روطنآ  ار  دوخ  رما  هک  تسا  دـنوادخ  و  دـننک ، تداـبع  ار  وا 

(2) «. دوش یم  لاوئس  اهنآ  زا  دنوش و  یم  تساوخزاب  هک  دنمدرم  دوش و  یمن  لاوئس  دهد  یم  ماجنا  وا  هچنآ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رضتحم »  » باتک رد   - 19

هب وت  زا  لبق  هک  اهنآ  زا  دّمحم !  يا  درک : ضرع  دمآ و  نم  دزن  يا  هتشرف  متشاد -  اه  نامسآ  توکلم  رد  هک  يریـس  جارعم و  رد  - 
؟ دنا هدش  ثوعبم  يا  هدیقع  هچ  رب  نک  لاوئس  دنا  هدیسر  تلاسر 

: دندرک ضرع  دیدش ؟ هتخیگنارب  تلاسر  هب  يا  هدیقع  هچ  رب  نم  زا  لبق  امش  ناگدش ؛  هداتسرف  يا  ناربمایپ و  يا  متفگ :

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالوو  کتیالو  یلع 

(3) .مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  تیالو  وت و  تیالو  رب 

هک دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  نیدلا » مْوَی  ِِکلام   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا » هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت   » باتک رد   - 20
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوش یم  یگدیسر  نامدرم  باسح  هب  هک  تسا  باسح  زور  نیدلا  موی  زا  دارم 

صاخـشا نیرت  قمحا  دارفا و  نیرت  شوهاب  زا  امـش  هب  ایآ  دومرف : هک  مدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دومرف : دعب 
؟ مهد ربخ 

هیآ 23. ءایبنا ، هروس  - 1
397/1 ح 27. تایآلا : لیوأت  زا  لقن  هب  193/3 ح 7 ، ناهرب : ریسفت  28/35 ح 24 ، راونألا : راحب  - 2

: ناهرب ریسفت  ح 134،  154/36 راونألا : راـحب  ح 29 ،  562/2 تایآلا : لـیوأت  ح 70 ،  307/26 راونألا : راـحب  ، 125 رـضتحملا : - 3
147/4 ح 3.
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: دومرف .ادخ  لوسر  يا  دیئامرفب  دنتفگ :

.ّینامألا هَّللا  یلع  یّنمتو  هاوه ، هسفن  عبّتا  نم  ءاقمحلا  قمحأو  توملا ، دعب  امل  لمعو  هسفن  بساح  نم  نیسّیکلا  سیکأ 

، دنک ششوک  شالت و  گرم  زا  دعب  ملاع  يارب  دنک و  یگدیسر  دوخ  باسح  هب  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرت  شوهاب  نیرت و  كریز 
.دنک اضاقت  ادخ  زا  ار  نآ  ددنبب و  اهوزرآ  هب  لد  دنک و  يوریپ  دوخ  یناسفن  ياهاوه  زا  هک  تسا  یسک  ناقمحا  نیرت  قمحا  و 

یئوجزاب دوخ  زا  دهد و  رارق  هبساحم  دروم  ار  دوخ  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  درک : لاوئس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یصخش  هاگنآ 
؟ دنک

؛  سفن يا  دـیوگب : هدرک  سفن  هب  باـطخ  دـنک و  هعجارم  شدوـخ  هب  دـیناسر  بش  هب  ار  حبـص  هک  یماـگنه  دوـمرف : ترـضح  نآ 
ماجنا نآرد  یلمع  هچ  و  يداد ؟ تسد  زا  ار  نآ  هنوگچ  هک  درک  دهاوخ  لاوئـس  وت  زا  دـنوادخ  ددرگ و  یمنرب  تشذـگ  هک  يزور 

؟ يداد

رد اـیآ  يدومن ؟ فرطرب  وا  زا  يا  هّصغ  مغ و  اـی  يدرک ، ادا  ار  نمؤم  ردارب  ّقح  اـیآ  یتفگ ؟ ساپـس  ار  وا  يدوب و  ادـخ  داـی  هب  اـیآ 
ار وا  تمرح  شناگدـنامزاب  دروم  رد  شگرم  زا  دـعب  اـیآ  يدرک ؟ ظـفح  شدـالوا  لاـیع و  لـها و  هب  تبـسن  ار  شیوربآ  وا  باـیغ 

يراک هچ  زورما  يدرک ؟ کمک  ار  یناملـسم  ایآ  يدرک ؟ يریگولج  یتشاد  هک  یتّیعقوم  اب  ینمؤم  ردارب  تبیغ  زا  ایآ  یتشادـهگن ؟
.دنارذگب رطاخ  زا  ار  دوخ  ياهراک  و  يدرک ؟

.هقیفوت یلع  هّربکو  ّلجوّزع  هَّللا  دمح  ریخ  هنم  يرج  ّهنأ  رکذ  نإف 

دّمحم یلع  هالـصلا  دـیدجتب  هسفن ] نع   ] کلذ احمو  هتدواعم ، كرت  یلع  مزعو  ّلـجوّزع  هَّللا  رفغتـسا  ًاریـصقت  وأ  هیـصعم  رکذ  نإو 
.هقوقح نع  هیعفادو  هئادعأو ، هیئناش  نعل  هداعإو  اهلوبقو ، هسفن  یلع  نینمؤملاریمأ  هعیب  ضرعو  نیبّیطلا  هلآو 

.تسا هدومن  ّقفوم  اهنآ  نداد  ماجنا  هب  ار  وا  هک  دیامن  راگدرورپ  شیاتس  ساپس و  هدوب  بوخ  شیاهراک  همه  دید  رگا 

ناهانگ نآ  هرابود  دریگب  میمصت  دنک و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  درک  هدهاشم  ریـصقت  اطخ و  ینامرفان و  شلمع  هدنورپ  رد  رگا  و 
نیا و  دوشن ، بکترم  ار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نانمشد زا  ترفن  نعل و  راهظا  و  نآ ، شریذپ  سفن و  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  ندرک  هضرعو  تاولـص  رارکت  اب  ار  هانگ 
.دنک كاپ  شلامعا  هحفص  زا  دندومن -  مورحم  شماقم  زا  ار  وا  هدرک و  بصغ  ار  شّقح  هک  وا - 

کتاداعمو یئایلوأ  کتالاوم  عم  بونذـلا  نم  یـش ء  یف  کشقانُا  تسل  دـیامرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  درک  نینچ  هک  یماـگنه 
.یئادعأ

مهاوخن يریگ  تخس  تهانگ  هب  تبسنوت  باسح  رد  يدومن  راهظا  منانمشد  زا  هک  یتئارب  يراد و  نم  ءایلوا  هب  تبسن  هک  یتیالو  اب 
(1) .درک

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 21

نمو کلذـب ، رـشبتساو  هناحبـس  ّقحلا  هجو  لّلهت  هَّللا » لوسر  دّـمحم  اهالت ب« نمو  ءامـسلا ، باوبأ  هل  تّحتفت  هَّللا  ّالإ  هلإ  لاق ال  نم 
(2) .رطملا رطق  ددعب  تناک  ولو  هبونذ  هل  هَّللارفغ  هَّللا » ّیلو  ّیلع  اهالت ب«

قح هرهچ  هَّللا ،» لوسر  دّمحم  : » دیوگب نآ  زا  دعب  سک  ره  و  دوش ، یم  زاب  شیارب  نامـسآ  ياهرد  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال  : » دیوگب سک  ره 
دشخبب ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دیوگب ، هَّللا » ّیلو  ّیلع   » نآ زا  دعب  سک  رهو  ددرگ ، دونشخ  نآ  هب  (3) و  دوش نابات  هدنشخرد و  یلاعت 

.دشاب ناراب  ياه  هناد  دادعت  هب  شناهانگ  هچ  رگا 

هدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 22

69/70 ح 16. راونألا : راحب  ، 38 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
319/38 ح 27. راونألا : راحب  ، 2 هضورلا : - 2

و تسا ، ناـکم  دـنمزاین  لاکـشا و  داـعبا و  ياراد  دودـحم و  بّکرم و  مسج ؛  اریز  تسین ، مسج  دـنوادخ  هک  تسا  نشور  هّتبلا  - 3
ثیدح نیا  رد  اذل  دوش ، یمن  ادـیپ  تلاح  رییغت  دـنوادخ  سّدـقم  تاذ  رد  هاگچیه  رگید  فرط  زا  تسا ، هّزنم  فاصوا  نیا  زا  ادـخ 

یب تاذ  رد  اه  تلاح  نیا  روهظ  ددرگ » یم  دونـشخ  وا  دوش و  یم  ناـبات  هدنـشخرد و  یلاـعت  قح  هرهچ  : » تسا هدومرف  هک  فیرش 
مهیلع نیموصعم  ّسدـقم  دوجو  نآ ، روهظ  زکرم  تفگ : دـیاب  رگید  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اـب  و  تسا ، لوقعم  ریغ  وا  ياـتمه 

هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دنراگدرورپ ، تاّیلجت  ّلحم  یلاعت و  قح  تافـص  رهظم  اهنآ  هک  تسا  مالـسلا 
كرابت دنوادخ  تسا : هدومرف  میدیـشک ،» ماقتنا  نانآ  زا  دنروآ  مشخ  هب  ار  ام  نوچ  « » مهنم انمقتنا  انوفـسآ  اّملف  : » فرخز هروس   55

كانهودنا و اهنآ  هک  تسا  هدیرفآ  یناگدنیامن  ءایلوا و  دوخ  يارب  یلو  دوش  یمن  یتحاران  هودـنا و  هّصغ و  راچد  هاگچیه  یلاعت  و 
هداد رارق  دوخ  بضغ  مشخ و  تمالع  ار  ناشیا  بضغ  مشخ و  دوخ و  يدونـشخ  رب  لیلد  ار  ناـشیا  يدونـشخ  دـنوش ، یم  دونـشخ 

.تسا
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: دومرف هک  تسا 

ناشیا هب  هریخ  هریخ  تفرگ  رارق  هک  ترضح  نآ  لباقم  رد  دیسر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  يدوهی  رفن  کی 
؟ تسیچ وت  تجاح  يراد و  نم  اب  يراک  هچ  يدوهی ، يا  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ، هاگن 

دومن و لزان  وا  رب  ار  تاروت  هدرک و  مّلکت  وا  اب  ادخ  هک  نارمع  نب  یسوم  ای  یتسه  رترب  وت  ایآ  منک  لاوئس  مهاوخ  یم  درک : ضرع 
؟ دننکفا هیاس  وا  رب  اهربا  داد  روتسد  و  تفاکش ، شیارب  ار  ایرد  و  درک ، تمحرم  وا  هب  اصع 

: میوگ یم  وت  باوج  رد  یلو  دنک  فیرعت  شدوخ  زا  یسک  تسین  هتسیاش  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ترفغ اّمل  دّمحم  لآو  دّمحم  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهللا  : » تفگ نینچ  ندرک  هبوت  يارب  دش ، بکترم  ار  اطخ  نآ  یتقو  مدآ  ترـضح 
 «. یل

.دیزرمآ ار  وا  ادخ  و  يزرمایب ، ارم  هانگ  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ ! 

اّمل دّـمحم  لآو  دّـمحم  ّقحب  کـلأسأ  ّینإ  ّمهللا  : » تفگ دیـسرت  ندـش  قرغ  زا  یتـشک  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  یتـقو 
دنوادخ و  یهد ، تاجن  ندش  قرغ  زا  ارم  هک  دّمحم  لآو  دّـمحم  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ !  قرغلا ،» نم  ینتیجنأ 

.داد تاجن  ار  وا 

«، اهنم ینتّیجنأ  اّمل  دّمحم  لآو  دّمحم  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهللا  : » تفگ دـش  اهر  شتآ  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یتقو 
درـس و وا  رب  ار  شتآ  دنوادخ  و  یـشخب ، تاجن  شتآ  نیا  زا  ارم  هک  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ ! 

.داد رارق  رازآ  یب 

دّمحم ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهللا  : » تفگ دومن  ساسحا  یسرت  دوخ  دوجو  رد  درک و  اهر  ار  اصع  یتقو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
اهر تشحو  زا  ینادرگ و  نمیا  ارم  هک  دّـمحم  لآو  دّـمحم  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ادـنوادخ !  ینتنمأ » اّـمل  دّـمحم  لآو 

.يزاس

«. یتسه رترب  وت  اریز  سرتن   » (1)« یلْعألا َْتنأ  َکَّنإ  ْفَخَتال  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هیآ 68. هط ، هروس  - 1
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زا درادـن و  یعفن  وا  يارب  شنامیا  زگره  درواین ، ناـمیا  نم  تّوبن  نم و  هب  سپـس  دـبایب  دـنک و  كرد  ارم  یـسوم  رگا  يدوهی !  يا 
.درب یمن  يدوس  شتّوبن 

.هفلخ یّلصو  همّدقف  هترصنل  میرم  نب  یسیع  لزن  جرخ  اذإ  مالسلا  هیلع  ّيدهملا  یتّیّرذ  نمو  يدوهی ؛ ای 

ماگنه دوش و  یم  رضاح  وا  يرای  يارب  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  شروهظ  تقو  هک  تسا  نم  لسن  هّیرذ و  زا  يدهم  يدوهی !  يا 
.دنک یم  ادتقا  وا  هب  دراد و  یم  مّدقم  ار  وا  زامن 

(1) .تشادن نم  زا  يوریپ  تعباتم و  زج  يا  هراچ  دوب  هدنز  نامز  نیا  رد  یسوم  رگا  و 

هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  شراوگرزبردپ  زا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  هعیـشلا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  هیوباب  نبا   - 23
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(2) .یتیب لهأل  ًاّبح  مکّدشأ  طارصلا  یلع  ًامدق  مکتبثأ 

.دشابرتشیب نم  تیب  لها  اب  وا  یتسود  هک  تسا  رتراوتسا  یسک  ياهمدق  طارص ؛  زا  روبع  ماگنه 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  فئارط »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواـط  نب  دّیـس   - 24
: دومرف ملسو  هلآو 

مالـسلا هیلع  نسح  یهد ، یم  بآ  فرظ  دوخ  ناتـسود  هب  هک  یتـسه  یقاـس  یلع  يا  وت  درک و  مهاوخ  دراو  ضوـح  رب  ار  امـش  نم 
میسقت ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  دهد ، یم  نامرف  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک ، یم  رود  ضوح  رانک  زا  ار  اه  هناگیب 

رفعج نب  یـسوم  تسا ، اهنآ  يامنهار  اوشیپ و  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  دنک ، یم  شخپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  دنک ، یم 
.دنک یم  دوبان  ار  نیقفانم  هدرک  هرامش  ار  نانمشد  ناتسود و  مالسلا  هیلع 

لیوأت ، 9 رابخألا : عماج  366/16 ح 72 و 319/26 ح 1 ، راونألا : راحب  ، 54/1 جاجتحإلا : سلجم 39 ، 287 ح 4  قودص : یلاما  - 1
.تسین راونألا » راحب   » و جاجتحإلا »  » رد ریخا  هلمج  و  49/1 ح 23 . تایآلا :

.دیدرگ رکذ  فالتخا ) یمک  اب   ) رد ص 91 ح 12 ثیدح  نیا  - 2
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هاگیاج رد  ار  تشهب  لها  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  دنادرگ ، یم  هتسارآ  هدیشخب و  تنیز  ار  نانمؤم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  ّیلع 
یم ار  اـهنآ  دـقع  هبطخ  هدروآرد  نیعلاروح  جاودزا  هب  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  ّیلع  دـهد ، یم  لزنم  ناـشدوخ  صوصخم 

.دنوش یم  دنم  هرهب  شرون  زا  هک  تسا  تشهب  لها  نازورف  غارچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دناوخ ،

.یضریو ءاشی  نمل  ّالإ  نذأیال  ثیح  همایقلا  موی  مهعیفش  مالسلا  هیلع  ّيدهملاو 

دشاب دونشخ  دهاوخب و  دنوادخ  هک  یئاهنآ  دروم  رد  زج  ندرک  تعافش  هزاجا  هک  یماگنه  تمایق -  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  و 
(1) .دنک یم  تعافش  ار  شناتسود  دوش -  یمن  هداد 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  بیلک  مان  هب  یصخش  زا  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 25

گنس اهتخرد و  و  هَّللا ،» لوسر  دّمحم  : » دوب هدش  هتشون  نآرب  تشاد و  یخرس  لگ  هک  مدید  ار  یتخرد  دنه  ياهرهـش  زا  یکی  رد 
(2) .تسا هدش  هتشون  مالسلا » هیلع  یلع   » و ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم   » كرابم مان  اهنآ  رب  هک  هدش  تفای  يدایز  ياه 

: دنک یم  لقن  سیردا  نب  دّمحم  زا  نیظعاولا » ناتسب   » باتک رد   - 26

تناردـپ نید  زا  هک  دـش  ثعاـب  يزیچ  هچ  متفگ : وا  هب  درک ، یم  فاوط  هک  مدرک  هدـهاشم  هّکم  رد  ار  ّتیحیـسم  ناربـهر  زا  یکی 
؟ ینادرگب يور 

.متخاس نآ  نیزگیاج  ار  يرتهب  نید  تفگ :

؟ يدروآ مالسا  هک  دش  هنوگچ  متفگ :

رارق وا  رب  هدیبسچ و  يا  هراپ  هتخت  هب  تسکـش ، بکرم  نآ  ایرد  طسو  رد  ناهگان  مدوب ، هدـش  راوس  یبکرم  رب  ایرد  نایم  رد  تفگ :
اهنآ رب  دوب ، یناوارف  ناتخرد  نآرد  هک  تخادنا  يا  هریزج  هب  هکنآ  ات  دیناشک  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ارم  ایرد  جاوما  متفرگ ،

اجنآ رد  و  لسع ، زا  رت  نیریش  دوب  یئاه  هویم 

316/26 ح 80. راونألا : راحب  - 1
460/2 ح 680. زجاعملا : هنیدم  490/4 ح 1558 ، نازیملا : ناسل  - 2
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ياه هویم  زا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  يرازگـساپس  شتمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  درک ، یم  روبع  نآ  زا  یئاراوگ  بآ  هک  دوب  يراـج  يرهن 
.منک ادیپ  یتاجن  هار  دوش و  لصاح  یشیاشگ  میارب  ات  مماشآ  یم  رهن  نیا  بآ  زا  هدروخ و  ناتخرد 

يور رب  متفر و  الاب  یتخرد  هب  دنک ، ّتیذا  ارم  دوش و  ادیپ  یناویح  ادابم  مدیسرت  دیسر  ارف  بش  هک  نیمه  مدنارذگ  اجنآ  رد  ار  زور 
: تفگ یم  درک و  یم  ادخ  حیبست  هک  مدرک  هدهاشم  بآ  يور  رب  ار  يا  هدنبنج  بش  ياه  همین  مدیباوخ ، يا  هخاش 

هوفـص اهونبو  همطاف  راّفکلا ، یلع  هَّللا  فیـس  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  راـتخملا ، ّیبنلا  هَّللا  لوسر  دّـمحم  راـّبجلا ، زیزعلا  هَّللا  ّـالإ  هلإ  ـال  »
«. رارقلا سئبو  مّنهج  مهاوأمو  راّبجلا  هَّللا  هنعل  مهیضغبم  یلع  راّبجلا ،

ادخ ماقتنا  ریشمش  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسوا ، هدش  باختنا  ربمغیپ  ادخ و  هداتـسرف  دّمحم  تسین ، راّبج  زیزع و  دنوادخ  زج  یئادخ  »
دب هک  تسا  خزود  ناشیا  هاگیاج  داب و  اهنآ  نانمشدرب  ادخ  تنعل  .دنراّبج  يادخ  ناگدیزگرب  شنادنزرف  همطاف و  تسا ، نارفاکرب 

«. تسا یهاگمارآ 

: تفگ سپس  درک ، عولط  حبص  هدیپس  هکنیا  ات  درک  یم  رارکت  ار  تاملک  نیا  یپ  رد  یپ 

هدننک تیاده  هک  تسا  ادخ  هداتسرف  دّمحم  تسا ، وگتسار  قداص و  شیاهدیعو  اه و  هدعو  رد  وا  تسین ، هناگی  يادخ  زج  یئادخ 
هدیدنـسپ فاصوا  ياراد  هک  يدنوادخ  ار  شنادنزرف  همطاف و  تسا ، دیدش  نانمـشد  رب  شباذع  یلع  تسا ، لامک  دشر و  ثعاب  و 

.داب تمظع  تّزعاب و  دنوادخ  تنعل  اهنآ  نانمشد  رب  تسا ، هدرک  رایتخا  هدیزگرب و  تسا 

شمد و  رتش ، دننام  شیاپ  تسد و  و  ناسنا ، هیبش  وا  تروص  غرمرتش و  دننام  وا  رس  مدید  مدرک  هاگن  بوخ  دیسر  یکـشخ  هب  یتقو 
یئادص متشاذگ ، رارف  هب  اپ  مدیسرت ، دوخ  يدوبان  تکاله و  زا  تسا ، یهام  مد  لثم 
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.مداتسیا اجنامه  رد  يوش ، یم  كاله  هنرگ  تسیاب و  تفگ : هک  مدینش 

.متسه ینارصن  متفگ : يراد ؟ ینید  هچ  تفگ : نم  هب 

هک دنک  یم  ادیپ  تاجن  یسک  اهنت  يا و  هتفرگ  رارق  ّنج  ناناملسمزا  یهورگ  نایم  رد  اریز  نک ، مالسا  هب  عوجر  وت ، رب  ياو  تفگ :
؟ مروآ مالسا  هنوگچ  متفگ : .دشاب  ناملسم 

ار نآ  هَّللا ،» لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  : » وگب هدب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  ادـخ و  یئاتکی  هب  تداهـش  تفگ :
.متفگ

.نک لماک  ناشیا  نانمشد  زا  يرازیب  وا و  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  اب  ار  دوخ  مالسا  تفگ : نم  هب 

؟ تسا هتخومآ  امش  هب  یسک  هچ  هدیسر و  امش  هب  اجک  زا  دیاقع  نیا  متفگ :

: دومرف هک  دنا  هدینش  وا  زا  هدش و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ام  زا  يا  هّدع  تفگ :

اراگدرورپ راب  یننّیزتو ،» یناکرأ  ّدشت  ینتدعو  دق  یهلإ  ای  : » دنک ادن  حیـصف  نابز  اسر و  يادص  اب  تشهب  دسر  ارف  یماگنه  تمایق 
.یشخب تنیز  ارم  ینک و  تیوقت  ار  مناکرا  يا  هدومرف  هدعو  نم  هب  ! 

: دیامرف یم  نأشلا  میظع  دنوادخ 

هّیّرذ نم  هعـستلاو  نیـسحلاو ، نسحلا  امهینباو  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  اهلعبو  ءارهزلا ، همطاف  یبیبح  هنبإب  کتنّیزو  کناکرأ  تددش  دق 
.نیسحلا

بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح ، نآ  رهوش  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ینعی  مبیبح  رتخد  دوجو  هب  ار  وت  مدومن و  مکحم  ار  تناـکرا 
.مداد تنیز  نیسح : ماما  هّیرذ  زا  نت  هن  نیسح و  نسح و  شدنزرف  ود  مالسلا و  هیلع 

.مدرگ یمرب  متفگ : يدرگ ؟ یم  رب  دوخ  لها  يوس  هب  ای  ینک  یم  تماقا  اجنیا  رد  تفگ : نم  هب  هدبنج  نآ  سپس 

اهبآ رد  ار  یبکرم  ناهگان  دنک ، روبع  یبکرم  ات  نک  ربص  يرادقم  تفگ :
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رفن هدزاود  نآ  رد  مدـش ، دراو  بکرم  نآ  هب  هک  یماگنه  داتـسرف ، نآ  فرط  هب  یکچوک  یتشک  اب  ارم  و  درک ، هراشا  اهنآ  هب  دـید ،
.دندروآ مالسا  یگمه  متفگ  اهنآ  هب  ار  دوخ  هّصق  یتقو  مدرک و  هدهاشم  ار  يراصن  هفیاط  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  هنیُذا  نبا  زا  بوقعی  نب  دّمحم   - 27

؟ دنیوگ یم  هچ  دننک ) یم  تئارب  توادع و  راهظا  هک  ینانمشد   ) اه یبصان  نیا 

؟ یعوضوم هچ  رد  موش  امش  يادف  مدرک : ضرع 

.ناشدوجس عوکر و  ناذا و  رد  دومرف :

.تسا هدید  باوخ  رد  ار  اهنآ  بعک  نب  ّیبُا  دنیوگ  یم  مدرک : ضرع 

.دوش هدید  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادخ  نید  دنا ، هتفگ  غورد  دومرف :

.دیئامرف يروآدای  ام  يارب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  موش ، امش  يادف  درک : ضرع  تسا  ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  هک  ریدس 

وا دوجو  لّوا  هبترم  رد  درب ، الاب  هناگتفه  ياه  نامـسآ  هب  ار  شربمغیپ  نوچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک داتـسرف  وا  يوس  هب  رون  زا  يا  هواجک  داد ، میلعت  وا  هب  ار  زامن  مّود  هبترم  رد  و  دـینادرگ ، تمحر  ریخ و  همـشچرس  تکرباب و  ار 

.دندرک یم  هریخ  ار  ناگدننیب  مشچ  هدرک و  هطاحا  ار  یهلا  شرع  فارطا  هک  دوب  رون  هنوگ  لهچ  نآ  رد 

گنر خرـس  هچنآ  دوب و  گنر  خرـس  اهنآ  زا  یکی  دـندش ، درز  نآ  رطاـخب  تسا  گـنر  درز  هچنآ  دوب و  گـنر  درز  اـهنآ  زا  یکی 
ددع هب  هّیقبو  دندش ، دیفس  نآ  رطاخ  هب  تسا  گنر  دیفس  هچنآ  دوب و  گنر  دیفس  اهنآ  زا  یکی  و  دندش ، خرـس  نآ  رطاخ  هب  تسا 

.دوب هرقن  زا  یئاهریجنز  اه و  هقلح  هواجک  نآ  رد  .دندوب  اهگنر  اهرون و  فلتخم  عاونا  تاقولخم  ریاس 

هب هتفر  يرانک  هب  نآ  هدهاشم  اب  ناگتشرف  دندرب ، نامـسآ  فرط  هب  ار  وا  دنتـسشن و  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
.تساام راگدیرفآ  رون  هیبش  رون  نیا  ردقچ  راگدرورپ ، تسا  هّزنم  كاپ و  سوّدق » حّوبس  : » دنتفگ یم  هدجس  رد  دنداتفا و  هدجس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص :

رب دندمآ و  هورگ  هورگ  هکئالم  دیدرگ ، زاب  نامسآ  ياهرد  سپس  دندش ، تکاس  همه  ناگتشرف  ربکا ، هَّللا  تفگ : هبترم  ود  لیئربج 
؟ تسا روطچ  تردارب  دّمحم ، يا  دنتفگ : دندرک و  ضرع  مالس  ترضح  نآ 

.امرف غالبا  وا  رضحم  هب  ار  ام  مالس  یتشگرب  یتقو  دندرک : ضرع  تسا ، بوخ  دومرف :

: دندرک ضرع  دیسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

موی ّلک  یف  هتعیـش  هوجو  حّفـصتنل  ّانإو  انیلع ، همایقلا  موی  یلإ  هتعیـشو   ] اّنم هقاثیمو  کقاثیم  ّلجوّزع ] هَّللا   ] ذخأ دـقو  هفرعنال  فیکو 
.هیلعو کیلع  یّلصنل  ّانإو  هالص ]-  ّلک  تقو  یف  نونعی  ًاسمخ -  هلیلو 

هبترم جنپ  زور  ره  رد  ار  وا  نایعیش  هرهچ  ام  هتفرگ و  نامیپ  دهع و  ام  زا  وا  وت و  هرابرد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میسانشن  ار  وا  هنوگچ 
.میتسرف یم  تاولص  هراومه  وا  امش و  رب  ام  و  مینک ، یم  رظن  اهنآ  رب  هدرک و  وجتسج  هناگجنپ -  ياهزامن  ماگنه  - 

هب ارم  درک و  دایزار  يا  هرقن  ياهریجنز  اه و  هقلح  دـندوبن و  هیلّوا  ياهرون  هباشم  هک  رون  عاونا  زا  رگید  عون  لهچ  راگدرورپ  سپس 
: دنتفگ یم  دنداتفا و  هدجس  هب  هتفر  نامسآ  فارطا  هب  ناگتشرف  میدش  هک  اضف  نآ  کیدزن  درب ، الاب  مّود  نامسآ  فرط 

تسا ام  راگدیرفآ  رون  هیبش  رون  نیا  ردقچ  حورو ،» ناگتشرف  راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و  « » حوّرلاو هکئالملا  ّبر  سوّدق  حّوبـس  »
!

هارمه هب  هک  یصخش  دندرک : لاوئس  وا  زا  دندش و  عمج  ناگتـشرف  هَّللا ،» ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » تفگ هبترم  ود  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
؟ تسیک يا  هدروآ 

.یلب تفگ : تسا ؟ هدش  ثوعبم  تلاسر  هب  ایآ  دنتفگ : تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نینزان  دوجو  نیا  تفگ : باوج  رد 

دـندرک و مالـس  نم  رب  هدـمآ  نم  دزن  دـننک  یم  هقناعم  هک  یناـسک  هیبش  ناگتـشرف  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.ناسرب ار  ام  مالس  تردارب  هب  دنتفگ :

؟ دیسانش یم  ار  وا  ایآ  متفگ :

هرهچ امو  تسا  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  تمایق  زور  ات  شنایعیـش  وا و  وت و  هرابرد  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  میـسانشن  ار  وا  هنوگچ  دـنتفگ :
رد ار  وا  نایعیش 
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.مینک یم  رظن  اهنآ  رب  هدرک و  وجتسج  هناگجنپ -  ياهزامن  ماگنه  هبترم -  جنپ  زور  ره 

درک و دایز  میاربار  يا  هرقن  ياهریجنز  اه و  هقلح  دـندوبن و  هّیلوا  ياهرون  نآ  هیبش  هک  رون  عاونا  زا  رگید  عون  لهچ  سپـس  دومرف :
هکئالملا ّبر  سوّدـق  حّوبـس  : » دـنتفگ یم  دـنداتفا و  هدجـس  هب  هتفر و  فارطا  هب  اجنآ  ناگتـشرف  درب ، الاب  مّوس  نامـسآ  فرطب  ارم 

؟ تسا ام  راگدرورپ  رون  هیبش  هک  تسیک  رون  نیا  حوّرلاو ،»

يا يدمآ  شوخ  دندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دندرک و  عامتجا  هکئالم  هَّللا ،» لوسر  ًادّـمحم  نأ  دهـشأ  : » تفگ هبترم  ود  لیئربج 
دّمحم یتسه ، اهنآ  هدننک  شخپ  مدرم و  هدـنروآدرگ  هک  یـسک  يا  يدـمآ  شوخ  یتسه ، اهنآ  رخآ  ادـخ و  قلخ  نیلّوا  هک  یـسک 

.تسا یصو  نیرتهب  ءایصوا  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  اهنآ ، نیرتهب  ناربمایپ  نایم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هب ار  وا  متفگ : دندرک ، لاوئس  مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  زا  دنتفگ و  مالس  نم  رب  سپس  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دنتفگ دیسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  تسا  نیمز  يور  رب  ما و  هدرواین  اهنامسآ 

ّیلع مساو  هّمئألاو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  مسا  هیف  ضیبأ  ّقر  هیلعو  هنـس ، ّلک  رومعملا  تیبلا  ّجـحن  دـقو  هفرعنال  فیکو 
نوحـسمی هالـص –  ّلک  تقو  یف  نونعی  ًاسمخ -  هلیلو  موی  ّلک  مهیلع  كرابنل  ّانإو  همایقلا ، موی  یلإ  مهتعیـشو  نیـسحلاو : نسحلاو 

.مهیدیأب مهسوؤر 

ماـن نآ  رد  هک  تسا  یگنر  دیفـس  هقرو  نآ  رب  مینک و  یم  فاوـط  ار  روـمعملا  تیب  لاـس  ره  هـک  یلاـح  رد  میـسانشن  ار  وا  هنوـگچ 
تقو هبترم -  جـنپ  زور  ره  رد  ام  و  تسا ، هدـش  هتـشون  تماـیق  زوراـت  ناـشیا  نایعیـش  و  هّمئا : ریاـس  نیـسح و  نسح ، یلع ، دّـمحم ،

.دهد رارق  اهنآ  دوجو  رد  تکرب  ریخ و  دنوادخ  مینک  یم  اعد  هدیشک و  نایعیش  رسرب  تسد  هناگجنپ -  ياهزامن 

ارم دـندوزفا و  میارب  يا  هرقن  ياهریجنز  اه و  هقلح  دـندوبن و  یلبق  ياهرون  نآ  هیبش  هک  رون  عاونا  زا  رگید  رون  لهچ  سپـس  دومرف :
برد دندش و  عمج  ناگتشرف  مدینش ، یم  یئاه  همزمز  طقف  دنتفگ و  یمن  يزیچ  ناگتشرف  اجنآ  رد  دندرب ، مراهچ  نامسآ  فرط  هب 

فرط هب  اهنآ  دش  هدوشگ  نامسآ 
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.دندمآ دنک  هقناعم  دهاوخب  هک  یسک  لثم  نم 

یئادـص ود  نیا  دـنتفگ : ناگتـشرف  حـالفلا ،» یلع  ّیح  : » تفگ راـب  ود  و  هالـصلا » یلع  ّیح  : » تـفگ راـب  ود  مالـسلا  هـیلع  لـیئربج 
تاجن و هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ببـس  هب  ددرگ و  یم  اپرب  زامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ببـس  هب  دنفورعم ، مه و  هب  کیدزن 

.دنسر یم  يراگتسر 

زامن هک  دنتسه  اهنآ  تمایق ، زور  ات  تسا  نایعیش  صوصخم  نیا  دنتفگ : ناگتشرف  هالـصلا ،» تماق  دق  : » تفگ راب  ود  لیئربج  هاگنآ 
؟ دیسانش یم  ار  وا  ایآ  متفگ : اهنآ  هب  تسا ؟ هنوگچ  تردارب  لاح  دندرک : لاوئس  نم  زا  ناگتـشرف  ماگنه  نیا  رد  دنراد ، یم  اپرب  ار 

: دنتفگ

نـسحلاو ّیلعو  دّـمحم  مسا  هیف  رون ، نم  باـتک  هیف  رون ، نم  ًاـبلاق  رومعملا  تیبلا  یف  ّنأو  هَّللا ، شرع  لوح  رون  مهو  هتعیـشو  هفرعن 
انیلع أرقیل  ّهنإو  انیلع ] ذُخا  يّذلا   ] انقاثیمل ّهنأو  لجر  مهنم  صقنیالو  لجر ، مهیف  دیزیال  همایقلا ، موی  یلإ  مهتعیشو  هّمئألاو  نیسحلاو 

.هعمج موی  ّلک  یف 

رد هک  تسا  رون  زا  یبلاق  ای  يا  هتخت  رومعملا  تیب  رد  و  یهلا ، شرع  فارطا  رد  دـندوب  يرون  اهنآ  میـسانش ، یم  ار  شنایعیـش  وا و 
نایعیش نیا  دادعت  هب  هدش ، هتشون  تمایق  زور  ات  اهنآ  نایعیشو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  نیـسح و  نسح ، یلع ، دّمحم ، مان  رون  اب  نآ 

رب ار  نآ  هعمج  ره  رد  هدش و  هتفرگ  ام  زا  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا  و  دوش ، یم  مک  یسک  اهنآ  زا  هن  ددرگ و  یم  هفاضا  یسک  هن 
.دنناوخ یم  ام 

یم طوبرم  شخب  نیا  هب  هک  ار  نآ  زا  یتمسق  ام  تسا و  ینالوط  هک  هدش  نایب  ثیدح  نیا  رد  دوجس  عوکر و  وضو ، ّتیفیک  سپس 
(1) .میدرک رکذ  دشاب 

اهنآ نتشادرب  فاکش  شا  همزال  اه  نامسآ  زا  نتشذگ  هکنیا  یکی  دنا ، هدرک  جارعم  ثیدح  رد  لاکشا  ود  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
؟ دور الاب  اه  نامسآ  هب  دنک و  دوعص  دناوت  یم  هنوگچ  نیگنس  مسج  هکنیا  مّود  تسا ، اهنآ  ندمآ  مهب  هرابود  و 

354/18 ح 66 و 237/82 ح1. راونألا : راحب  312 ح 1 ، عیارشلا : للع  482/3 ح1 ، یفاکلا : - 1
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یمن دراو  لاکـشا  اذل  دشاب  نآ  لاثما  بآ و  دننامه  یفیطل  مسج  نامـسآ  تسا  نکمم  هکنیا  هب  میهد  یم  باوج  لّوا  لاکـشا  زا  ام 
الاب رد  هن  تسا ، یکاخ  ملاـع  نیا  هب  توهـال  ملاـع  نآ  زا  اـهنآ  ندـمآ  نیئاـپ  رد  بّجعت  میئوگ : یم  مّود  لاکـشا  دروم  رد  و  دوش ،

هک روط  نامه  تسا  ملاع  نآ  تقلخ  ّتلع  شنیرفآ و  ببـس  ناشیا  دوجو  هکلب  تسا ، اهنآ  دوخ  خنـس  زا  هک  یملاع  هب  ناشیا  نتفر 
.تسا هدش  رکذ  بلطم  نیا  تایاور  زا  يرایسب  رد 

یلص ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  شناردپزا : ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  دیفم  خیش   - 28
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

فیرخ داتفه  شتآ  نایم  رد  یـصخش  دـنتفرگ ، ياج  خزود  رد  خزود  لها  تشهب و  رد  تشهب  لها  دـش و  اپرب  تمایق  هک  یماگنه 
: دنک یم  ضرع  دناوخ و  یم  ار  ادخ  هاگنآ  دنک  یم  فّقوت  تسا  لاس  داتفه  فیرخ  ره  هک 

«. ینتمحر اّمل  هتیب  لهأو  دّمحم  ّقحب  کلأسأ  ّبر  ای  »

.ینک محر  نم  هب  هک  دّمحم : لآ  دّمحم و  ّقحب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ ! 

هنوگچ نم  ایادخ  دنک : یم  ضرع  لیئربج  نک ، جراخ  خزود  زا  ار  وا  ورب و  ام  هدنب  نیا  دزن  هک  دهد  یم  نامرف  لیئربج  هب  دـنوادخ 
.دشاب رازآ  یب  درس و  وت  يارب  شتآ  میداد  روتسد  ام  هک  دسر  ادن  یبوبر  رضحم  زا  میآ ؟ دورف  شتآ  نایم  رد 

.مناد یمن  شتآ  رد  ار  وا  ّلحم  ایادخ ؛  دنک : یم  ضرع 

راتفرگ ار  وا  دیآ و  دورف  خزود  فرط  هب  ًاروف  لیئربج  .دشاب  یم  تسا ) خزود  رد  یّلحم  مان  هک   ) نیّجس رد  یهاچ  نایم  دیامرف : یم 
.دیامن شصالخ  یهلا  روتسد  قبط  و  دنک ، هدهاشم  دنب  رد  و 

هدنب يا  دیامرف : یم  ملاع  راگدرورپ  دوش ؟ رداص  ینامرف  هچ  ات  دنک  فّقوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  صخـش  نآ  هاگنآ 
.مناد یمن  ار  شباسح  ایادخ  دنک : ضرع  يدناوخ ؟ یم  ارم  شتآ  رد  تّدم  هچ  نم ؛ 

يدنع مهّقحب  ینتلأس  ام  الول  یلالجو  یتّزعو  امأ  دیامرف : یم 
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دقو هنیبو ، ینیب  ناک  ام  هل  ترفغ  ّالإ  هتیب  لهأو  دّـمحم  ّقحب  دـبع  ینلأـسیال  نأ  یـسفن  یلع  ٌمتح  هّنکلو  راـنلا ، یف  کـناوه  تلطـأل 
.هّنجلا یلإ  هب  رمؤی  ّمث  مویلا ، کل  ترفغ 

یم شتآ  رد  ینالوط  تّدـم  يارب  دـیاب  زونه  يداد  یمن  مسق  ناشیا  تمرح  منازیزع و  ّقح  هب  ارم  رگا  دـنگوس ؛  ملـالج  تّزع و  هب 
و مزرمایب ، ار  وا  مشخبب و  ار  وا  ناهانگ  دهد  مسق  وا  تیب  لها  دّمحم و  ّقحب  ارم  سک  ره  هک  ما  هدرک  بجاو  مدوخ  رب  یلو  يدنام ،

(1) .دننک دراو  تشهب  هب  ار  وا  هک  دهد  روتسد  سپس  .مدیزرمآ  ارت  زورما 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا » هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت   » باتک رد   - 29
: دومرف

دصیس و ینکر  ره  رانک  رد  داد و  رارق  نکر  رازه  تصـش  دصیـس و  نآ  يارب  دیرفآ  ار  شرع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یماگنه 
رد یگیر  دننامه  نآ  بل  ود  نیب  دعلبب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  دهد  هزاجا  اهنآ  نیرت  کچوک  هب  رگا  دیرفآ ، هتـشرف  رازه  تصش 

.دوب دهاوخ  عیسو  ینابایب 

هک دندرب  الاب  نآ  فرط  هب  ار  اه  تسد  دنداتـسیا و  اپ  يور  اهنآ  دیرادرب ، ارم  شرع  نم ؛  ناگدنب  يا  دومرف : اهنآ  هب  یلاعت  دنوادخ 
.دنتشادن ار  شنداد  تکرح  هکلب  نآ  نتشادرب  یئاناوت  یلو  دنرادرب  ار  نآ 

ار اهنآ  ّتیعمج  دنهد ، تکرح  ار  شرع  دنتسناوتن  یلو  دننک  کمک  ار  اهنآ  هک  دیرفآ  رگید  هتـشرف  اهنآ  دادعت  هب  ّلجوّزع  دنوادخ 
اهنآ همه  دادعت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  لباقم  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنهد ، تکرح  ار  نآ  دنتـشادن  تردـق  مه  زاب  درک  ربارب  هد 

.دنهد ناکت  ار  نآ  دنتسناوتن  مه  زاب  دیرفآ 

شتردق هب  ار  نآ  دنوادخ  دنتفر و  رانک  ناگتـشرف  هاگنآ  مراد ، یم  هگن  متیاهن  یب  تردق  هب  مدوخ  دـینک  اهر  ار  نآ  دومرف : باطخ 
نیا هارمه  ام  اراگدرورپراب !  دندرک : ضرع  دیریگب ، شود  هب  ارم  شرع  امش  هک  داد  روتسد  اهنآ  زا  رفن  تشه  هب  سپس  درک ، ظفح 

؟ میراد ار  نآ  نتشادرب  یئاناوت  اهنآ  نودب  هنوگچ  میتسناوتن ، دایز  رایسب  ّتیعمج 

312/27 ح 5. راونألا : راحب  سلجم 25 ، 218 ح 6  دیفم : یلاما  - 1
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هچنآ مهد و  ماجنا  مهاوخب  ار  هچنآ  منک ، یم  ناسآ  ار  تخـس  کبـس و  ار  نیگنـس  کیدزن ، ار  رود  نم  دومرف : ّلـجوّزع  دـنوادخ 
.دیرادرب ار  نآ  یتحارب  دیئوگب و  ار  اهنآ  مزومآ  یم  امشب  ار  یتاملک  مهد ، نامرف  منک  هدارا 

: دیئوگب دومرف : تسیچ ؟ تاملک  نآ  دندرک : ضرع 

«. نیرهاطلا نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  میظعلا ، ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح  الو  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »

رب دـنوادخ  دورد  و  تسین ، راوگرزب  هبترمدـنلب  دـنوادخ  ببـس  هب  زج  یئاناوت  ورین و  هنوگچیه  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
«. داب وا  هزیکاپ  كاپ و  لآ  دّمحم و 

هناش رب  یئوم  ایوگ  هک  دـیدرگ  کبـس  ناشیارب  يردـقب  دـنتفرگ و  شود  هب  ار  یهلا  شرع  دـنتفگ و  ار  فیرـش  رکذ  نیا  ناگتـشرف 
.تسا هدیئور  يوق  کباچ و  یصخش 

حیبست دینک و  فاوط  نآ  فارطا  امش  دنراد و  شودب  ارم  شرع  رفن  تشه  نیا  دومرف : ناگتشرف  هّیقب  هب  نأشلا  میظع  دنوادخ  هاگنآ 
(1) .متسه اناوت  يزیچره  رب  نم  دیدرک و  هدهاشم  هک  دوب  نم  تردق  زا  يا  هنومن  نیا  و  دیئامن ، نم  سیدقت  دیجمت و  و 

: هک تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا » هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   » باتک رد   - 30

ارف ار  شدوجو  مامت  بّجعت  دـیزرل و  یم  دوخ  هب  هک  یناـپوچ  هاـگان  دـندوب  هتـسشن  يزور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دندومرف باحصا  هب  دندید  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  رود  زا  دش ، دراودوب  هتفرگ 

.تسا هدروآ  ربخ  امش  يارب  هدرک و  هدهاشم  ار  یبیجع  رما  صخش  نیا 

.نک لقن  ام  يارب  هدرک  ناشیرپ  ارت  هک  يا  هثداح  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  کیدزن  ناپوچ  یتقو 

، تشادرب ار  يدنفـسوگ  دـمآ و  یگرگ  هک  مدوب  منادنفـسوگ  ناـیم  رد  تسا ، یبیجع  رایـسب  بلطم  ادـخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 
ار دوخ  نخالف 

97/27 ح 60. راونألا : راحب  146 ح 74 ، مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
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نم تشادرب ، ار  اهنآ  زا  یکی  ودرک  هلمح  نادنفسوگ  تسار  فرطب  هبترم  ود  متفرگ ، وا  زا  ار  دنفـسوگ  مدرک و  باترپ  وا  فرط  هب 
، تشادرب ار  يدنفسوگ  دروآ و  موجه  هّلگ  پچ  فرط  هب  سپس  متفرگ ، سپزاب  ار  دنفسوگ  هدرک و  اهر  وا  فرط  هب  ار  نخالف  مه 

شا هدام  هارمه  هب  وا  مجنپ  هبترم  يارب  دش ، رارکت  راب  راهچ  لمع  نیا  و  متفرگ ، ار  دنفسوگ  هدرک و  وا  لابند  هبرح  نامه  اب  مه  نم 
: تفگ نم  هب  تفرگ و  رارق  دوخ  هاگنمیشن  رب  ناهگان  مدمآرب  عافد  ماقم  رد  نم  درادرب و  ار  يدنفسوگ  هک  دمآ 

یگنـسرگ نآ  هب  هک  مرادن  اذـغ  هب  جایتحا  نم  ایآ  يوش ؟ یم  عنام  هداد  رارق  میارب  ادـخ  هک  نم  يزور  نم و  نیب  ینک  یمن  ایح  ایآ 
؟ منک فرطرب  ار  دوخ 

.دنک یم  تبحص  یمدآ  تغل  هب  نم  اب  نابز  یب  ناویح  نیا  گرگ  تسا  بیجع  ردقچ  متفگ : دوخ  اب 

اهنآ هب  تسا  نامدرم  نایم  رد  نایملاع  راگدرورپ  هداتـسرف  دّـمحم  منک ؟ ربخاب  يرت  بیجع  بلطم  زا  ارت  یهاوخ  یم  تفگ : گرگ 
دیوگ و یم  تسار  وا  دنناد  یم  هکنیا  اب  دوهی  هفیاط  و  دیوگ ، یم  هدشن  عقاو  زونه  هچنآ  هتسویپ و  عوقو  هب  هک  ار  ناگتـشذگ  رابخا 

يافـش وا  دننک !  یمراکنا  دننک و  یم  بیذـکت  ار  وا  تسا  رترب  همه  زا  رتوگتـسار و  همه  زا  وا  هک  دـنا  هدـناوخ  ینامـسآ  بتک  رد 
.دناهر یم  تلالض  تلاهج و  ضرم  زا  ار  اهنآ  و  تساهنآ ، ياهدرد 

.ینامب ملاس  خزود  كاندرد  باذع  زا  ات  شاب  وا  میلست  و  يدرگ ، نمیا  یهلا  باذع  زا  ات  روایب  نامیا  وا  هب  ناپوچ ، يا  وت  رب  ياو 

نیاو وـت  نیا  ـالاح  مشک ، یم  تلاـجخ  مدرک  عـنم  تکاروـخ  زا  ارت  هکنیا  زا  منک و  یم  بّجعت  وـت  مـالک  زا  مسق ، ادـخ  هـب  مـتفگ :
.درک مهاوخن  عنم  اهنآ  زا  ارت  روخب ، اهنآ  زا  یهاوخ  یم  ردقچ  ره  نم  نادنفسوگ 

راگدرورپ تردق  ياه  هناشن  تایآ و  هب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز  روآ ، ياجب  ار  دـنوادخ  رکـش  ادـخ ؛  هدـنب  يا  تفگ : گرگ 
دّمحم دروم  ردار  راگدرورپ  تردـق  ياه  هناشن  هک  دنتـسه  یناسک  هارمگ  تخبدـب و  یلو  يوش ، یم  وا  رما  میلـست  هتفرگ و  تربع 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردارب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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و تسین ، نآ  ریظن  سک  چـیه  يارب  هک  یناوارف  شناد  ملع و  و  هدرک ، تمحرم  اهنآ  هب  ادـخ  هک  یتامارک  لئاضف و  دـننک ، هدـهاشم 
رد ار  ناشیا  يرای  دشابن و  یئاتمه  شیارب  هک  ار  یتعاجـش  و  دوشن ، تفای  هبترم  نآ  رد  یـسک  هک  ایند  هب  ار  اهنآ  یتبغر  یب  دـهز و 
هب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  اهنیا  همه  اب  دننیبب و  تسا  هدرکن  يراکادفرادقم  نآ  هب  سک  چیه  هک  مالـسا  دروم 

یسک لمع  دنوادخ  هک  دهد  ربخ  اهنآ  هب  و  دنیوج ، يرازیب  شنانمشد  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  شئایلوا  وا و  تیالو  دهد  روتـسد  اهنآ 
هب هدرکن و  ءادا  ار  وا  ّقح  هدرک و  یئوج  هزیتس  وا  اب  اهنیا  دریذپ  یمن  دننک  وا  اب  تفلاخم  هک  یتروص  رد  دشاب  دایز  رایسب  هچرگ  ار 
وت راک  زا  تسا  رتزیگنا  تفگش  رت و  بیجع  نیا  دننک ، یم  ینمشد  وا  ناتسود  هب  تبسن  یتسود و  وا  نانمشد  اب  دننک و  یم  ملظ  وا 

.يدرک عنم  ارم  هک 

؟ دوش یم  یئاهزیچ  نینچ  متفگ : گرگ  نآ  هب  تفگ : ناپوچ  دعب 

ار ناشیا  تمرح  دـنناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  دالوا  دنـشک و  یم  قحان  هب  اوراـن و  يدوز  هب  ار  وا  هکنآ  رتگرزب  اـهنیا  زا  یلب و  تفگ :
نامز لها  رورـس  هب  تبـسن  دنتـسه و  مالـسا  نید  رب  هک  اهنیا  ياعّدا  .دنناد و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  فصو  نیا  اب  دننک و  یمن  ظفح 

نم ینعی  اه -  گرگ  هفیاط  ام  دنوادخ  راک  ِماجنارـس  .يدرک و  عنم  ارم  هک  تسا  وت  راک  زا  رت  بیجع  دننک  یم  يراتفر  نینچ  دوخ 
هجنکـش ار  اهنآ  هک  دهد  یم  رارق  نیا  رد  ار  ام  توهـش  مینک و  هراپ  هراپ  خزود  رد  ار  اهنیا  هک  دـهد  یم  ّتیرومأم  ار  نم -  لاثما  و 

.میربب تّذل  دنشاب  دیدش  جنر  درد و  راچد  اهنیا  هکنیا  زا  و  مینک ،

هب تسا  تناما  یـضعب  نم و  لام  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ار  نادنفـسوگ  نیا  زا  تظفاحم  رگا  مسق  ادخب  متفگ : وا  هب  تفگ : ناپوچ  دعب 
.مینیبب ار  وا  ات  متفر  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لابند  هب  متشادن  هدهع 

.منک ظفح  ار  اهنآ  تیارب  ات  راذگاو  نم  هب  ار  تنادنفسوگ  ورب و  وت  ادخ ؛  هدنب  يا  تفگ : گرگ 

؟ منک ادیپ  نانیمطا  وت  يرادتناما  هب  هنوگچ  متفگ :

هیلع هللا  یلص  دّمحم  هب  نامیا  نم  ایآ  دهد ، یم  رارق  نیما  اهنیا  رب  يوق و  ارم  هدرک ، ایوگ  ارم  نابز  هک  یـسک  ادخ ؛  هدنب  يا  تفگ :
هرابرد هچنآ  ایآ  ما ؟ هدرواین  ملسو  هلآو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


116 ص :

ادـخ و منک ، یم  تبقارم  اـهنیا  زا  نم  ورب و  دوخ  راـک  لاـبند  وت  ما ؟ هتفریذـپن  وا  زا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  شردارب 
.متسه مالسلا  هیلع  یلع  تسود  رازگتمدخ  نم  اریز  دوب ، دنهاوخ  نم  بقارم  مه  وا  بّرقم  ناگتشرف 

.ما هدمآ  هدرک و  اهر  وا  هّدام  گرگ و  نیا  دزن  ار  منادنفسوگ  نونکا  ادخ ؛  ربمایپ  يا 

هدنـشخرد زاب و  هّیـضق  نیا  قیدصت  یلاحـشوخ و  زا  یـضعب  دید  درک ، یهاگن  اه  هرهچ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربغمیپ 
یم هنایفخم  رگید  یـضعب  هب  نیقفانم  زا  یـضعب  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  مهرد  هّیـضق  نیا  بیذـکت  ّکـش و  رطاـخ  هب  یـضعبو  تسا 

.دهد بیرف  ار  لهاج  فیعض و  صاخشا  يزاس  هنحص  نیا  اب  دهاوخ  یم  ربمغیپ  تسا  هئطوت  نیا  دنیوگ :

رد هک  نم  رای  مراد و  نیقی  نم  دـیراد  کش  هّصق  نیا  رد  امـش  رگا  دومرف : دومن و  یمّـسبت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نم زا  دـعب  هک  یـسک  و  درک ، یم  فاوط  نم  اـب  تاـیح  ياـه  همـشچ  رد  و  دوب ، نم  اـب  زیزع  راـگدرورپ  شرع  ّلـحم  نیرت  فـیرش 

يرتربو لضف  بتارم  رد  و  دوب ، دمآ  تفر و  رد  هزیکاپ  ياه  بلـص  كاپ و  ياه  مِحر  رد  نم  اب  دراد و  هدـهع  هب  ار  ناکین  یئاوشیپ 
هب جورخ  تقو  هک  نم  ياـتمه  و  مرادربرد ، لـقع  تمکح و  ملع و  زا  نم  هچنآ  درادرب  رد  هک  یـسک  و  تشاد ، یمرب  مدـق  نـم  اـب 

.تسا نم  ریظن  تالامک  بقانم و  نتشاد  رد  هک  وا  و  تسا ، هدیدرگ  ادج  نم  زا  بلاطوبا  بلص  هَّللادبع و  بلص 

.رثوکلا رهن  نم  هئایلوأ  یقاسو  ربکألا  قیّدصلاو  انأ  هب  تنمآ 

.درک دهاوخ  باریس  رثوک  همشچ  زا  ار  دوخ  ناتسود  تسا و  وگتسار  نیرت  گرزب  هک  نآ  هّصق و  نیا  هب  مراد  نامیا  نم 

.مرکألا دّیسلا  یئایلوأ ، رصانو  مظعألا  قورافلاو  انأ  هب  تنمآ 

.تسا یمارگ  يرورس  نم و  ناتسود  روای  لطاب و  ّقح و  هدننکادج  نیرتگرزب  هکنآ  مراد و  نامیا  نم 

.هدعلا لضفأ  هل  نیلاوملل  هلعجو  دشرلاو ، ّیغلا  دالوأل  هنحم  هَّللا  هلعج  نمو  انأ  هب  تنمآ 

تسا و ناگتفای  هار  ناهارمگ و  ناحتما  ثعاب  هک  یسک  نآ  مراد و  نامیا  نم 
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.تسا تیالو  لها  يارب  هیامرس  نیرتهب 

.ًاماقمق ًادسأ  ًاماغرض  یئادعأ  یلعو  ًامادقم  بورحلا  یفو  ًامّالع ، یمولعلو  ًاماّوق  ینیدل  هلعج  نمو  انأ  هب  تنمآ 

يریـش نوچ  نم  نانمـشد  رب  همه و  شیپاشیپ  اهگنج  رد  تسا ، نم  مولع  هدنراد  نم و  نید  هدنراد  اپرب  هک  یـسک  مراد و  نامیا  نم 
.تسا نیگمشخ 

هنایب حـضاو  هججحب و  عطقو  نایغطلا  لهأ  عمقب  مهنود  دّرفتو  نمحرلا  ءاضر  یلإ  مهمّدـقتف  نامیإلا  یلإ  سانلا  قبـس  نمو  هب  تنمآ 
.ناتهبلا لهأ ]  ] ریذاعم

یئاهنت هب  وا  و  ناهج ، راگدرورپ  يدونشخو  اضر  هب  هتفرگ  یشیپ  و  نامیا ، رد  هتفرگ  تقبس  نارگید  زا  هک  یـسک  مراد و  نامیا  نم 
.تسا هدرک  عطق  دننز  یم  تمهت  دنیوگ و  یم  غورد  هک  ار  اهنآ  رذع  نیهارب  لیالد و  اب  هدیناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  ناشکرس 

الو ینقفاو ، اذإ  ینفلاخ  نم  یلابُا  ال  ًادضعو ، ًادنسو  ًادّیؤمو  ًادیو  ًارصبو  ًاعمـس  یل  هَّللا  هلعج  يّذلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلعو  انأ  هب  تنمآ 
.یندعاس اذإ  یّنع  فرحناو  ّروزا  نمب  ثرتکأ  الو  ینرزاوو ، ینرصن  اذإ  ینلذخ  نمب  لفحأ 

نم نابیتشپ  نم و  رواـی  نم ، راکددـم  وا  هداد و  رارق  نم  تسد  مشچ و  شوگ ، هلزنم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  مراد و  ناـمیا  نم 
هدرک و راوخ  ارم  هک  یئاهنآ  هب  دـشاب  نم  نابیتشپ  روای و  وا  یتقو  مرادـن ، یکاـب  نارگید  تفلاـخم  زا  دـنک  تقفاوم  وا  یتقو  تسا ،

.موش یمن  كانمغ  دننادرگب  يور  نم  زا  هک  یئاهنآ  رطاخ  هب  دنک  کمک  هدعاسم و  ارم  وا  یتقو  مرادن ، یئانتعا  دننک  یمن  يرای 

.هینادیالو هیفاکی  یتُّما  نم  ًادحأ  لعجی  ملو  هیئناشب  نارینلا  تاقبط  ألمو  هیّبحمبو ، نانجلا  هب  هَّللا  نّیز  نمو  انأ  هب  تنمآ 

رد تسا ، هدرک  رپ  وا  نانمشد  زا  ار  خزود  تاقبط  هدیشخب و  تنیز  وا  ناتسود  وا و  هب  ار  شتـشهب  ادخ  هک  یـسک  مراد و  نامیا  نم 
.تسین وا  هباشم  وا و  دننامه  سک  چیه  متُّما  نایم 

يررض نم  هب  اهومخا  هدیشک  مهرد  هرهچ  دشاب  نادنخ  وا  هرهچ  یتقو 
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.مرادن یتشحو  دننک  یم  تشپ  نم  هب  هک  اهنآ  زا  تسا  صلاخ  نم  يارب  وا  یتسود  هک  یماگنه  و  دنز ، یمن 

يّذلاو نیدلا ، اذه  هدحو  هب  ّلجوّزع  هَّللا  رصنل  نیضرألاو  تاوامسلا  لهأ  نم  مهّلک  قلخلا  رفک  ول  يّذلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  كاذ ] ]
.نیعللا سیلبإ  تاملک  لقتسیو  نیملاعلا  ّبر  هَّللا ] هملک   ] هرصن یف  هحور  ًالذاب  نیعمجأ ، مهیلإ  زربل  مهّلک  قلخلا  هاداع  ول 

وا هب  ار  شنید  دـنوادخ  دـندرگ  رفاک  نیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  قلخ  همه  رگا  هک  یـسک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  و 
يدوبان ادخ و  نید  زا  عافد  هار  رد  دوخ  ناج  زا  و  دتسیا ، یم  اهنآ  مامت  لباقم  رد  دننک  ینمـشد  وا  اب  نامدرم  همه  رگا  دنک و  يرای 

.درذگ یم  نیعل  ناطیش  راکفا 

تبحـص ام  اب  دیدید  رگا  دینک ، یم  هدهاشم  ار  گرگ  ود  نآ  دیباتـشب  وا  هّلگ  يوس  هب  وا  اب  تسا  رـضاح  ناپوچ  نیا  دومرف : سپس 
.دشاب یقابدوخ  هدیقع  نامه  هب  سک  ره  هنرگ  و  دینک ، قیدصت  ار  ناپوچ  راتفگ  دندرک  یم  یناپوچ  ار  وا  نادنفسوگ  دندرک و 

دنفسوگ هّلگ  یتقو  دنداتفا ، هار  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يدایز  هّدع  هارمه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد 
.دنتسه نم  نادنفسوگ  نیا  تفگ : ناپوچ  دندرک  هدهاشم  رودزا  ار 

یم نادنفـسوگ  فارطا  هک  دـندید  ار  گرگ  ود  نآ  دـندش  کیدزن  یتقو  دنتـسه ؟ اجک  گرگ  ود  نآ  سپ  دـنتفگ : ًاروف  نیقفاـنم 
.دننک یم  رود  دنزب  نادنفسوگ  هب  يرازآ  دهاوخب  هک  ار  هچ  ره  دنخرچ و 

؟ تسا هدرکن  دصق  دوخ  مالک  رد  ارم  ریغ  گرگ  نیا  هک  دیمهفب  دیراد  تسود  ایآ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.هَّللا لوسر  ای  یلب  دنتفگ :

ود نیا  هب  دومرف : ناپوچ  هب  هاگنآ  دنتفرگ ، ار  ترـضح  نآ  فارطا  سپ  دننیبن ، ارم  گرگ  ود  نآ  ات  دینک  هطاحا  ارم  فارطا  دومرف :
؟ تسا مادک  اهنیا  نایم  رد  يدرب  مان  وا  زا  وت  هک  دّمحم  نآ  وگب : گرگ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـش و  لخاد  اهنآ  طسو  هکنیا  ات  دز  یم  رانک  هدرک  یـسررب  ار  اهنآ  کیاکی  دـمآ و  اهنآ  فرط  هب  گرگ 
: دنتفگ دنتفای  ار  ترضح  نآ  یتقو  .دیسر  وا  لابند  هب  مه  هدام  گرگ  دیسر ، ملسو  هلآو  هیلع 
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مامت رورس  يا  و  نایناهج ، راگدرورپ  هداتسرف  ياوت  رب  دورد  مالـس و  نیعمجأ ، قلخلا  دّیـسو  نیملاعلا  ّبر  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 
.تاقولخم

امـش فرط  هب  ار  ناپوچ  نیا  ام  دنتفگ : دـندیلام و  كاخ  هب  وا  لباقم  رد  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  هنوگ  ود  مارتحا  ناونع  هب  هاگنآ 
.میدومن ربخاب  امش  نایرج  زا  ار  وا  میداتسرف و 

يارب و  دـنرادن ، يرارف  هار  رما  نیا  زا  دـنرفاک  هک  اـهنآ  دومرف : هدرک و  نیقفاـنم  هب  یهاـگن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تسین يزیرگ  هار  دندرک  هدهاشم  هچنآ  زا  نیقفانم 

ایآ دـیتسناد ، نآ  هراـبرد  ار  ناـپوچ  یئوگتـسار  تقادـص و  هک  لّوا  دروم  نیا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـعب 
؟ دینادب مه  مّود  دروم  رد  ار  وا  تقادص  دیراد  تسود 

.داب امش  لآ  امش و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  ادخ ؛  ربمایپ  يا  یلب  دنتفگ :

رارق دوخ  ناـیم  رد  ار  وا  دـینک و  هطاـحا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  فارطا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
یلع هب  نونکا  دیدرک  یفّرعم  ّتیعمج  نیا  يارب  ار  دّمحم  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  گرگ  ود  نآ  هب  دـندرک  ار  راک  نیا  یتقو  دـیهد ،

.دینک هراشا  دیا  هدرب  مان  وا  زا  هک  مالسلا  هیلع 

هب هکنیا  ات  دندز  یم  رانک  ار  وا  دندرک و  یم  هاگن  ّتقد  اب  ار  مادک  ره  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  هدـمآ  ّتیعمج  نایم  رد  گرگ  ود  نآ 
دندیطلغ و كاخ  يور  هب  عضاوت  ناونع  هب  دندنکفا و  كاخ  هب  ار  دوخ  دندرک  هدهاشم  ار  وا  هک  نیمه  دندیسر ، مالـسلا  هیلع  یلع 

: دندرک ضرع  دنداهن و  كاخ  رب  شلباقم  رد  ار  دوخ  هنوگ  ود 

.یفطصملا ّیصوو  یلوُالا ، فحصلا  یف  امب  ملاعلاو  یجحلا ، ّلحمو  یهنلا ، ندعمو  يدنلا  فیلح  ای  کیلع  مالسلا 

.هیوذو دّمحم  لآدّیس  هلعجو  هیئناش ، هتوادعب  یقشأو  هیّبحم ، هب  هَّللا  دعسأ  نم  ای  کیلع  مالسلا 

قفنأ نم  هضغب  نم  لیلق  ّلقأب  ّسحأ  ول  نم  ایو  ءایفصألا ، اوراصل  ءامـسلا  لهأ  هّبحی  امک  ضرألا  لهأ  هّبحأ  ول  نم  ای  کیلع  مالـسلا 
.یلعالا ّیلعلا  نم  تقملاو  يزخلا  مظعأب  بلقنال  يرثلا ، یلإ  شرعلا  نیب  ام  هَّللا  لیبس  یف 
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هک یـسک  يا  تقایل ، یگتـسیاش و  هاگیاج  يا  درخ ، لقع و  همـشچرس  يا  يدرمناوج ، شـشخب و  بحاص  يا  وت  رب  مالـس  دورد و 
.تسا یفطصم  دّمحم  نیشناج  تسا و  اناد  ار  هتشذگ  ینامسآ  ياه  باتک 

یسک يا  و  دنهارمگ ، تخبدب و  وا  ینمشد  اب  شنانمشد  دنسر و  یم  تداعـس  هب  وا  ّتبحم  اب  شناتـسود  هک  یـسک  يا  وت  رب  دورد 
.یتسه اهنآ  گرزب  ربمایپ و  تیب  لها  رورس  هک 

یم یهلا ) ناگدیزگرب  ینعی   ) ءایفصا هجرد  هب  دنتشاد  یم  تسود  نامسآ  لها  دننام  ار  وت  نیمز  لها  رگا  هک  یسک  يا  وت  رب  دورد 
مشخ و زج  دنک  شـشخب  قافنا و  ار  نامـسآ  نیمز و  نیب  یـصخشرگا  وت  ینمـشد  زا  رادـقم  نیرتمک  اب  هک  یـسک  يا  و  دندیـسر ،

.دوش یمن  وا  بیصن  راگدرورپ  ترفن 

بّجعت ناویح  ود  نیا  راتفگ  راتفر و  هدهاشم  اب  دـندوب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
هنوگنیا ار  وا  دشاب و  هتشاد  ناگدنرد  نایم  رد  یتّیعقوم  نینچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  میدرک  یمن  نامگ  ام  دنتفگو : دندرک 

 ! دننک مارتحا 

اه نامسآ  رد  ایرد و  یکشخ و  رد  هک  يرگید  تادوجوم  رظن  رد  ار  وا  ّتیعقوم  رگا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؟ تفگ دیهاوخ  هچ  دینک  هدهاشم  دنا  یسرک  اه و  باجح  رد  هک  اهنآ  و  دنتسه ، نیمز  و 

بصن ار  نآ  هک  مالسلا -  هیلع  یلع  لاثمت  يارب  ینامسآ ) ناکم  نیرتالاب   ) یهتنملا هردس  ِناگتشرف  ینتورف  عضاوت و  مسق ؛  ادخ  هب 
مدید و ار  دننک -  هاگن  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  هب  ندرک  رظن  ياج  هب  دندش  ترـضح  نآ  ياقل  قاتـشم  تقو  ره  ات  دنا  هدرک 

.دوب زیچان  كدنا و  رایسب  نآ  ربارب  رد  گرگ  ود  نیا  عضاوت  هک  دوب  يّدح  هب  نآ 

مـسق یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننکن  عضاوت  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  درخ  لقع و  نابحاص  ریاس  ناگتـشرف و  هنوگچ  و 
رازه دص  هزادـنا  هب  تشهب  تاجرد  رد  ار  وا  ماقم  دـنک  عضاوت  یئوم  رـس  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  یـسک  ره  هک  هدرک  دای 

شیامن هک  دوب  يرادقم  نیرتمک  عیفر  ماقم  نآ  تمظع و  تلالج و  نآ  ربارب  رد  دـیدرک  هدـهاشم  هک  ار  یعـضاوت  و  دربب ، الاب  لاس 
(1) .دنداد

39 ح 21. بقانملا : بقاث  ، 321/17  - 326 راونألا : راحب  181 ح 87 ، مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
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هک میدوب  هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  هرس  سدق  هیوباب  نبا   - 31
: هدوـمرف سیلبا  هـب  دـنوادخ  هـک  هـیآ  نـیا  هراـبرد  ادـخ ؛  لوـسر  يا  درک : ضرعو  دـمآ  ترـضح  نآ  فرط  هـب  یـصخش  ناـهگان 
زا هک  اه  هبترمدـنلب  نیا  زا  دوصقم  هد ، ربخ  ارم  یتسه » اه  هبتر  یلاع  زا  وت  اـی  يدـیزرو  ّربکت   » (1)« نیلاعلا نِم  َْتنُک  ْمأ  تْرَبْکَتْسأ  »

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دنتسیک ؟ دنرترب  ناگتشرف 

یم ادخ  حـیبست  میدوب ، مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  شرع  هدرپارـس  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، نم ،
هدجـس مدآ  يارب  ات  داد  نامرف  ار  ناگتـشرف  دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  دـنتخومآ ، ندرک  حـیبست  ام  زا  ناگتـشرف  میدرک و 

وا رب  هدرک و  تعاطا  ار  نامرف  نیا  ناگتـشرف  مامت  میدوب ) وا  بلـص  رد  هک  اـم  رطاـخ  هب  رگم  دادـن  یناـمرف  نینچ  ار  اـهنآ  و   ) دـننک
.درک يراددوخ  ندرک  هدجس  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس 

: دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هب نم  هک  ار  مدآ  دش  عنام  زیچ  هچ  سیلبا ؛  يا  «، » نیلاعلا نِم  ْتنُک  ْمأ  تْرَبْکَتْـسأ  ّيدَِـیب  ْتقَلَخ  اِمل  دُجْـسَت  ْنأ  کَعَنَم  ام  سیْلبإ  ای  »
هدرپارس رب  اهنآ  مان  هک  یـسّدقم  رون  جنپ  نآ  زا  ینعی  ناگبتر -  یلاع  زا  ای  يدیزرو  ّربکت  ایآ  ینک ؟ هدجـس  ما  هدیرفآ  دوخ  تردق 

»؟ يدوب تسا -  هدش  هتشون  شرع 

هران هنکـسأو  هَّللا  هضغبأ  انـضغبأ  نمو  هتّنج  هنکـسأو  هَّللا  هّبحأ  انّبحأ  نمف  نودـتهملا ، يدـتهی  اـنب  هنم ، یتؤی  يذـّلا  هَّللا  باـب  نحنف 
.هدلوم باط  نم  ّالإ  انّبحیالو 

هار ام  ببـسب  دندش  تیاده  هک  اهنآ  دوش ، دراو  نآ  زا  دیاب  دـنک  ادـیپ  هار  وا  هب  دـهاوخب  هک  ره  هک  میراگدرورپ  تمحر  ِرد  نآ  ام 
ادخ دنک  ینمشد  ام  اب  هک  ره  و  دنادرگ ، نکاس  ار  وا  شتشهب  رد  دراد و  تسود  ار  وا  ادخ  دشاب  هتشاد  ار  ام  یتسود  هک  ره  دنتفای ،

(2) .درادن تسود  هدش  ّدلوتم  كاپ  هکنآ  زج  ار  ام  و  دهد ، ياج  ار  وا  شخزود  رد  دراد و  نمشد  ار  وا 

هیآ 75. هروس ص ، - 1
142/11 ح 21/15 9 ح 2/25 34 ح3 و 306/39 ح 120. راونألا : راحب  49 ح 7 ، هعیشلا : لئاضف  - 2
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: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا   (1)« میقَتْسُملا َطارصلا  انِدْهإ   » هفیرش هیآ  لیذ  حاّرج » نب  عیکو  ریسفت   » رد  - 32

یتسود ّتبحم و  هب  ار  ام  ایادخ !  دیئوگب : ادخ ؛  ناگدنب  يا  مالـسلا ، مهیلع  هتیب  لهأو  دّمحم  ّبح  یلإ  اندشرأ  دابعلا : رـشاعم  اولوق 
(2) .نک یئامنهار  دّمحم  لآ  دّمحم و 

قرغ زا  حون  یتشک  تاجن  هک  هدرک  لقن  نیفلاخم  قیرط  زا  ار  یثیدـح  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاـه  دّیـس   - 33
.تسا هدوب  نیسح : نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، رطاخ  هب  تکاله  ندش و 

یلـص مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ار  ثیدح  نآ  راطخألا » نامأ   » باتک رد  هرـس  سدق  سوواط  نب  دـّیس 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

تخرد زا  داد : ماـغیپ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  دـنک  كـاله  ار  حون  موق  دومرف  هدارا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
؟ دنک هچ  اهنآ  اب  تسناد  یمن  دش  هدامآ  اه  هتخت  یتقو  نک ، هدامآ  هتسکش و  یئاه  هتخت   (3) جاس

خیم رازه  دـص  نآ  رد  هک  دروآ  یقودنـص  دوخ  هارمه  هب  داد و  ناشن  وا  هب  ار  یتشک  کی  لکـش  هدـمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  لـیئربج 
.دنام یقاب  ددع  جنپ  هکنیا  ات  درب  راکب  یتشک  نتخاس  رد  ار  اه  خیم  نآ  مامت  سپ  دوب ،

یم نامـسآ  هنارک  رد  نابات  هراتـس  کی  هک  روط  نامه  درک  یناشفارون  دیـشخرد و  وا  تسد  رد  تفرگ ، تسد  رد  ار  اـهنآ  زا  یکی 
: تفگ حیـصف  نابز  اب  دوشگ و  بل  دینادرگ ، ایوگ  ار  خیم  نآ  دنوادخ  دیدرگ ، ّریحتم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دشخرد و 

.متسه هَّللادبع  نب  دّمحم  ءایبنا  نیرتهب  مسا  رب  نم 

ار شدننام  هک  تسا  یخیم  هنوگچ  نیا  درک : لاوئـس  وا  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دمآ ، دورف  نامـسآ  زا  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
؟ ما هدیدن 

ینعی شنیرفآ  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  راگدرورپ  هدیرفآ  نیرتهب  مان  هب  نیا  دومرف :

هیآ 6. هحتاف ، هروس  - 1
: لیزنتلا دـهاوش  باتک  رد  یناکـسح  ار  تیاور  نیا  ح 38 ،  52/1 ناهرب : ریـسفت  ح 18 ،  16/24 راونألا : راـحب  ، 73/3 بقانملا : - 2

.دنا هدرکرکذ  فالتخا ) یمک  اب   ) 28/1 ح 11 تایآلا : لیوأت  باتک  رد  نیدلا  فرش  دّیس  58/1 ح 87 و 
.تسا مواقم  تخس و  بوچ  ياراد  هک  تسا  یلگنج  تخرد  یعون  جاس ؛  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.هدب رارق  یتشک  تسار  فرط  ار  نآ  تسا  هَّللادبع  نب  دّمحم 

.درک لاوئس  نآ  زا  حون  ترضح  درک ، یناشفارون  ششخرد و  هب  عورش  تشادرب ، ار  مّود  خیم 

پچ فرط  رد  ار  نآ  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  ترـضح  نآ  يومع  رـسپ  ردارب و  مان  هب  خـیم  نیا  تفگ : لـیئربج 
.هدب رارق  یتشک 

وا تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مان  هب  خیم  نیا  دومرف : لیئربج  .دیدرگ  نشور  هدنبات و  دیـشخرد و  تفرگ ، تسد  رد  هک  ار  مّوس  خـیم 
.هدب رارق  يا  هداهن  ار  شردپ  خیم  هک  یفرط  نامه  ار 

خیم رانکار  نآ  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  مان  هب  خیم  نیا  دومرف : لیئربج  دیدرگ ، نشور  دیـشخرد و  مه  نآ  تشادرب  ار  مراهچ  خیم 
.هدب رارق  شردپ 

ضرع لیئربج  هب  حون  ترضح  دیـسر ، شوگب  نآ  زا  هیرگ  يادص  تشگ و  نشور  دیـشخرد و  تفرگ ، تسد  رد  هک  ار  مجنپ  خیم 
؟ تسیچ هلان  نیا  درک :

نـسح ماما  شردارب  خیم  رانک  ار  وا  تسا ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نادیهـش  رورـس  مان  هب  خیم  نیا  دومرف : لیئربج 
: تسا هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  نزب و  مالسلا  هیلع 

.(1) رُسُدَو » ٍحاْولأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَحَو  »

: تسا هدومرف  نآ  ریسفت  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.اهلهأب هنیفسلا  تراس  ام  انالول  رسدلا ، نحنو  هنیفسلا ، بشخ  حاولألا 

ار دوخ  لها  داتفا و  یمن  هار  هب  یتشک  میدوبنام  رگا  و  میتسه ، ام  دوصقم  اه  خیم  ینعی  رسُد »  » دوب و هنیفس  ياه  هتخت  نامه  حاولا » »
(2) .داد یمن  ریس 

، تسا هناگراهچ  بهاذم  دزن  فورعم  سانـشرس و  صاخـشا  زا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  هک  راّجن  نب  دـمحم  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
ناـسنا هک  تسین  یبّجعت  ياـج  هدوب  ناراوگرزب  نیا  تکرب  هب  حون  یتشک  تاـجن  یتـقو  هک  دریگ  یم  هجیتـن  ثیدـح  نیا  زا  سپس 

دورد و اهنآ  رب  بکرم  رب  ندش  راوس  تقو 

هیآ 13. رمق ، هروس  - 1
ح 49 و و ج:328/11  باـتک ، نآ  زا  لـقن  هب  ح 14   332/26 راونألا : راـحب  ح 28   64 تازجعملا : رداوـن  ، 107 راطخألا : ناـمأ  - 2
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.تسا اهنآ  تکرب  هب  دوصقم  هب  ندیسر  اه و  تکالهزا  یئاهر  هنوگ  ره  هک  دیامن  ار  اهنآ  یلاع  تاماقم  ساپس  دتسرفب و  ّتیحت 

یتشک ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  یتشک  فارطا  رب  تسا  كانسرت  ندش  قرغ  رطخ  زا  دنیـشن و  یم  یتشک  رب  هک  ره  تسا  راوازـس  و 
هتساوخ هب  اهنآ  رطاخ  هب  هک  تسین  دیعب  راگدرورپ  ششخب  لضف و  زا  دنابسچب ، هتـشون و  یقرو  رب  ار  هبّیط  هسمخ  مان  دش  رکذ  حون 

.دروآ تسدب  دراد  تسود  ار  هچنآ  دبای و  رفظ  دوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  نیفلاـخم  قیرط  زا  ار  یتـیاور  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 34
: دومرف ملسو 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  و  دیدش ، تیاده  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ببس  هب  دیدرگ و  لماک  امش  يارب  تّجح  نم  هطساو  هب 

«. تسا يا  هدننک  تیاده  یموقره  يارب  یتسه و  هدنهد  میب  هدنهدراطخا و  وت  ، » (1)« داه مْوَق  ِّلُکلَو  ٌرْذنُم  َْتنأ  امَّنإ  »

یم تداعس  هب  يا  هّدع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ببـس  هب  و  دش ، اطع  یکین  ناسحا و  امـش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  هطـساو  هب  دومرف : دعب 
: دومرف سپس  دنراد ، تفلاخم  زیتس و  رس  وا  اب  هک  دنوش  یم  یهارمگ  تواقش و  راچد  یهورگ  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  هک  دنسر 

.هّنجلا حیر  هیلع  هَّللا  مّرح  هدناع  نم  هّنجلا ، باوبأ  نم  باب  نیسحلا  ّنإو  الأ 

مارح وا  رب  ار  تـشهب  يوـب  دـنوادخ  دـنک  تفلاـخم  وا  اـب  هـک  یـسک  تـسا ، تـشهب  ياـهرد  زا  يرد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  دـینادب 
(2) .دنادرگ

ماما زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هزمح  وبا  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا   - 35

هیآ 7. دعر ، هروس  - 1
نیا یمزراوخو  281/2 ح 18 ، ناهرب : ریسفت  235 ح 6 ، مارملا : هیاغ  405/35 ح 28 ، راونألا : راحب  تبقنم 4 ،  22 هبقنم : هئاـم  - 2

.تسا هدروآ  « 145/1 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   » باتک رد  ار  ثیدح 
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: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  داّجس 

هتمظع رون  نم  مالسلا  مهیلع  رشع  دحألا  هّمئألاو  مالـسلا  هیلع  ًاّیلعو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ًادّمحم  قلخ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 
مهیلع دّـمحم  لآ  نم  هیداـهلا  هّمئـألا  مهو  هنوسّدـقیو ، ّلـجوّزع  هَّللا  نوّحبـسی  قلخلا ، قلخ  لـبق  هنودـبعی  هروـن ، ءایـض  یف  ًاـحاورأ 

(1) .مالسلا

رون زا  ار  ترضح  نآ  زا  دعب  ماما  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
حیبست دندرک ، یم  تدابع  ار  وا  تاقولخم  شنیرفآزا  لبق  راگدرورپ  رون  وترپ  رد  و  دندوب ، حاورا  هک  یلاح  رد  دیرفآ  دوخ  تمظع 

.دنتسه مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  هدننک  تیاده  نایاوشیپ  هک  دنتسه  اهنآ  دندومن و  یم  وا  سیدقت  ادخ و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا   - 36

قفانم ّالإ  انـضغبیالو  ّیقت ، نمؤم  ّالإ  تیبلا  لهأ  انّبحیال  ّهنأ  ّیلإ  دـهع  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإو  تیبلا ، لهأ  انتّبحمب  ّالإ  ناـمیإلا  ّمتیـال 
.یتّیّرذ نم  راهطألا  هّمئألابو  یب  کّسمت  نمل  یبوطف  ّیقش ،

راکزیهرپ نمؤم  زج  ار  تیب  لها  ام  هک  تسا  نم  اب  یهلا  نامیپ  دـهع و  نیا  و  ددرگ ، یمن  لـماک  تیب  لـها  اـم  ّتبحم  هب  زج  ناـمیا 
هتشر هب  هدیورگ و  نم  هّیرذ  زا  راهطا  هّمئا  نم و  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  .تسین  ام  نمشد  هارمگ  قفانم  زج  درادن و  تسود 

.تسا هتخیوآرد  ام  تیالو 

؟ دنرفن دنچ  امش  زا  دعب  نایاوشیپ  هّمئا و  دش : لاوئس  ترضح  نآ  زا 

(2) .لیئارسا ینب  نارورس  نارس و  ددع  هب  لیئارسإ ، ینب  ءابقن  ددع  دومرف :

ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  هیوباـب  نبا   - 37
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

لمعلا هتّورمو  راقولا ، هتنیزو  ءایحلا ، هسابلف  نایرع ، مالسإلا 

23/15 ح 39 و 15/25 ح 28. راونألا : راحب  318 ح 1 ، نیدلا : لامک  - 1
 . 48 ح8 رثألا : بختنم  322/36 ح 178 ، راونألا : راحب  ، 110 رثألا : هیافک  - 2
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(1) .تیبلا لهأ  انّبح  مالسإلا  ساسأو  ساسأ  یش ء  ّلکلو  عرولا ، هدامعو  حلاصلا ،

ماجنا ینعی  عرو -  و  نآ ، يدرمناوج  حلاص  لمع  نآ ، رویز  تناتم  راقو و  نآ ، سابل  ایح  تسا ، هنهرب  يرکیپ  دـننام  لَثم  رد  مالـسا 
.تسا نآ  نوتس  هیاپ و  تامّرحم -  كرت  تابجاو و 

.تسا تیب  لها  ام  یتسود  ّتبحم و  مالسا  ساسا  و  تسا ، یئانبریز  ساسا و  ياراد  يزیچ  ره  و 

یلص ادخ  لوسر  زا  وا  مدینش و  ساّبع  نبازا  هک  دنک  یم  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هرـس  سدق  دیفم  خیـش   - 38
: دومرف هک  دوب  هدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.هدابع هدلو  نم  هّمئألا  رکذو  هدابع  ّیلع  رکذو  هدابع ، يرکذو  هدابع ، ّلجوّزع  هَّللا  رکذ 

.تسا تدابع  نیرهاط : هّمئا  ینعی  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  دای  و  تسا ، تدابع  نم  دای  و  تسا ، تدابع  ادخ  دای 

تّجح وا  و  تسا ، ءایـصوا  نیرترب  نم  نیـشناج  ّیـصو و  داد ، رارق  دوخ  قلخ  نیرتهب  تخیگنارب و  تلاسر  هب  ارم  هک  یـسک  ّقح  هب 
لها زا  ناشیا  هطـساو  هب  دنتـسه ، هدننک  تیاده  نایاوشیپ  وا  نادنزرف  زا  و  تسا ، تاقولخم  نایم  رد  وا  نیـشناج  ناگدـنب و  رب  ادـخ 

اههوک ناشیا  رطاخب  و  وا ، نذا  هبرگم  دنک  یم  ظفح  نیمز  رب  نداتفا  ورف  زا  ار  نامسآ  اهنآ  ببس  هب  و  دنک ، یم  عنم  ار  باذع  نیمز 
یم نیمز  زا  ار  ناهایگ  ناشیا  تکرب  هبو  دنک ، یم  باریـس  دوخ  تمحر  ناراب  زا  ار  ناگدنب  و  دنک ، یم  ظفح  ندش  یـشالتم  زا  ار 

.دنک یم  جراخ  دنایور و 

.نارمع نب  یسوم  ءابقن  هّدع  مهتّدعو  ًارهش ، رشع  انثإ  یهو  روهشلا  هّدع  مهتّدع  ًاقدص ، هؤافلخو  ًاّقح  هَّللا  ءایلوأ  کئلُوا 

ددع هب  تسا و  ات  هدزاود  ینعی  اه  هام  دادـعت  هب  اهنآ  ددـع  دنتـسه ، نم  نانیـشناج  یتسار  هب  دنتـسه و  ادـخ  يایلوا  تقیقح  هب  اهنآ 
موق ناگرزب  ینعی  ءابقن 

یمک اب   ) سلجم 3 84 ح 35  یسوط : یلاما  343/68 ح 15 ، راونألا : راحب  ، 46/2 یفاکلا : ، 286 نساحملا : ، 161 قودص : یلاما  - 1
(. فالتخا یمک  اب   ) 92 یفطصملا : هراشب  379/68 ح 27 ، راونألا : راحب  فالتخا ،)
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.تسا نارمع  نب  یسوم 

: دومرف دعب  تسا ، اه  جرب  ياراد  هک  نامسآ  هب  مسق  ینعی   (1)« جوُُربلا ُتاذ  ءامسلاَو  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

؟ تسا هدرک  هدارا  ار  نآ  ياه  جرب  نامـسآ و  نیا  هدرک و  دای  مسق  نآ  ياه  جرب  نامـسآ و  هب  هک  يرادـنپ  یم  ایآ  ساـّبع ؛  نبا  يا 
: دومرف تسیچ ؟ اهنآ  زا  دوصقم  سپ  ادخ ، لوسر  يا  متفگ :

.نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  ّيدهملا  مهرخآو  مالسلا ، هیلع  یلع  مّهلوأ  يدعب ، هّمئألاف  جوربلا  اّمأو  انأف ، ءامسلا  اّمأ 

دورد هک  تسا  يدهم  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لّوا  هک  دنشاب  یم  نم  زا  دعب  نایاوشیپ  هّمئا و  اه  جرب  و  متسه ، نم  نامـسآ  زا  دوصقم 
(2) .داب اهنآ  همه  رب  دنوادخ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  قودص  خیش   - 39

هیلع یـسیع  ترـضح  هک  یماـگنه  تفر ، یم  ـالاب  اـهنآ  هب  درک و  یم  یط  ار  هناـگتفه  ياهنامـسآ  داـب -  وا  رب  ادـخ  تنعل  سیلبا - 
هیلع هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  یتقو  و  تفر ، یم  الاب  نامـسآ  راهچ  ات  دیدرگ و  عونمم  نامـسآ  هس  نتفر  الاب  زا  دش  ّدلوتم  مالـسلا 

.دندنار اه  نامسآ  رد  دورو  زا  ناگراتس  ببس  هب  ار  نیطایش  دندرک و  عنم  اهنامسآ  همه  زا  ار  وا  تفای  ّدلوت  ملسو  هلآو 

ثداوح یئوگـشیپ  تناهک و  رد  هک  هّیما  نب  ورمع  میدوب ، هدینـش  ار  نآ  باتک  لها  زا  هک  تسا  تمایق  تمالع  اهنیا  دنتفگ : شیرق 
ناتـسمز و صیخـشتو  یباـی  هار  رد  مدرم  هک  یئاـهنآ  رگا  دـینک  هاـگن  ناگراتـس  هب  تفگ : دوب  همه  زا  رت  يوـق  ّتیلهاـج  دـهع  رد 

ریغ دنتـسه و  دوخ  ياج  رد  اهنآ  رگا  یلو  تسا ، قلخ  يدوبان  تکاله و  تمالع  دنوش  یم  اهر  دنریگ  یم  کمک  اهنآ  زا  ناتـسبات 
.تسا هداد  خر  یّمهم  هعقاو  هک  تسا  نیا  تمالع  دنوش  یم  باترپ  اهنآ 

رب ور  هب  دندوب  هک  اجک  ره  رد  اهتب  همه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  حبص 

هیآ 1. جورب ، هروس  - 1
445/4 ح 1. ناهرب : ریسفت  60 ح 6 ، رثألا : بختنم  370/36 ح 234 ، راونألا : راحب  ، 218 صاصتخإلا : - 2
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هوامس يداو  رد  و  دیکشخ ، هواس  هچایرد  تخیر ، مهرد  نآ  هرگنک  دمآرد و 14  هزرل  هب  يرـسک  ناویا  بش  نآ  رد  دنداتفا ، نیمز 
هک دید  باوخ  ملاع  رد  سوجم  دنمشناد  و  تشگ ، شوماخ  دوب  هدشن  شوماخ  لاس  رازه  هک  سراف  هدکـشتآ  دیدرگ ، يراج  بآ 

.دندش ناشیا  ياهرهش  دراو  دندرک و  روبع  هلجد  زا  دناشک و  یم  ار  لیصا  بسا  دنچ  یشکرس  رتش 

شخپ زاجح  فرط  زا  يرون  دیدرگ ، يراج  وا  رـصق  رد  بآ  تشگ و  هتفاکـش  بآ  یب  هلجد  و  دش ، هتـسکش  نایم  زا  يرـسک  قاط 
.تفرگ ارف  ار  قرشم  همه  دش و 

رحس دش و  هتفرگ  اهنآ  زا  نانهاک  ملع  درک ، یمن  تبحص  دیدرگ و  لال  زور  نآ  رد  شدوخ  دش و  نوگنرـس  وا  تخت  یهاشداپ  ره 
ار اهنآ  تفای و  تمظع  برع  نایم  رد  شیرق  داتفا ، یئادـج  شیاقفر  وا و  نیب  دوب  برع  رد  هک  ینهاک  ره  دـیدرگ ، لـطاب  نارحاـس 

.دنتفگ هَّللا  لآ 

.مارحلا هَّللا  تیب  یف  مّهنأل  هَّللا  لآ  اوّمس  اّمنإ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دندوب ادخ  هناخ  رد  اهنآ  هک  دوب  نیا  دنتفگ  هَّللا  لآ  ار  اهنآ  هکنیا  ّتلع 

اه تسد  داتفا  ورف  هک  نیمه  مدنزرف  مسق ، ادخ  هب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ردام  مالـسلا  اهیلع  هنمآ  ترـضح  و 
، درک نشور  ار  اج  همه  هک  دیدرگ  عطاس  نآ  زا  يرون  سپـس  درک ، یهاگن  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  تشاذـگ ، نیمز  رب  ار 

: تفگ هک  مدینش  ار  يا  هدنیوگ  يادص  یئانشور  نآ  نایمرد 

.ًادّمحم هیّمسف  سانلا ، دّیس  تدلو  دق  ّکنإ 

.راذگب دّمحم  ار  وا  مان  تسا  قئالخ  همه  رورس  هک  يدروآ  ایند  هب  يدنزرف 

نآ هب  وا  هرابرد  شردام  ياـه  هتفگ  دـندروآ و  بلطملادـبع  دزن  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دـنیبب ، ار  وا  هک  ربب  بلطملادـبع  دزن  ار  وا  و 
: تفگ دیناشن و  دوخ  نماد  رد  تفرگربرد و  ار  وا  دوب  هدیسر  بانج 

یناطعأ يّذلا  هَّلل  دمحلا 

نادرألا ّبیطلا  مالغلا  اذه 

(1) ناملغلا یلع  دهملا  یف  داس  دق 

ملاع نارسپ  همه  رب  شا  هراوهگ  رد  هک  درک ، تیانع  ار  كاپ  وکین و  هّچبرسپ  نیا  نم  هب  هک  تسا  يدنوادخ  هتسیاش  ساپس  دمح و 
.دراد يرترب 
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.تسا اه  ّتیصخش  مامت  زا  رتالاو  وا  ّتیصخش  و  نأشلا » عیمج  هنأش  قافو  : » تسا هدرک  هفاضا  ناهرب  ریسفت  رد  - 1
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.تفگ دروم  نیا  رد  يراعشا  دومن و  ذیوعت  هبعک  ناکرا  هب  ار  وا  سپس 

ار وت  يزیچ  هچ  ام ، رورـس  دـنتفگ : دـندرک و  عاـمتجا  وا  دزن  یگمه  دـناوخ ، ار  شرکـشل  دروآرب و  يداـیرف  سیلبا  ماـگنه  نیا  رد 
.تسا هدناسرت  هدرک و  تحاران 

زا هک  هداد  خر  یّمهم  هعقاو  دوش  یم  مولعم  منیب ، یم  نوگرگد  ّریغتم و  ار  نیمز  نامسآ و  عاضوا  بش  لّوا  زا  امـش ، رب  ياو  تفگ :
.تسا هداد  خر  يزیچ  هچ  دینک  وجتسج  دیورب و  تسا ، هدشن  عقاو  يا  هثداح  نینچ  هدش  هدرب  نامسآ  هب  یسیع  ترضح  یتقو 

يزیچ میدربن و  یپ  یئوگ  یم  هچنآ  هب  ام  دـنتفگ : دنتـشگرب و  وجتـسج  صّحفت و  زا  دـعب  سپـس  دـندش و  قّرفتم  وا  دزن  زا  یگمه 
.میدیمهفن

مرح هب  هکنیا  ات  درک  نالوج  اج  همه  رد  تفر و  ورف  ایند  رد  سپس  تسا ، نم  راک  نیا  منک و  لابند  ار  نآ  دیاب  مدوخ  تفگ : سیلبا 
، تشگرب وا  دندز و  گناب  وا  رب  دوش  مرح  لخاد  تساوخ  هک  یتقو  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  مرح  فارطا  هک  دید  ار  ناگتشرف  دیـسر ،

.دش دراو  يرح  هیحان  زا  دیدرگ و  کشجنگ  لثم  سپس 

.درگرب نوعلم ، يا  دومرف : وا  هب  لیئربج 

؟ تسا هدش  عقاو  نیمز  رد  بشما  يا  هثداح  هچ  مراد ، یلاوئس  وت  زا  تفگ : سیلبا 

.تسا هداهن  یتیگ  هصرع  هب  اپ  تسا  اهنآ  همه  رورس  ءایبنا و  متاخ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  دومرف :

؟ تسه يا  هرهب  یبیصن و  وا  دروم  رد  ارم  ایآ  تفگ :

؟ مراد هرهب  وا  تّما  رد  ایآ  درک : لاوئس  هن ، دومرف :

(1) .متشگ دونشخ  مدش و  یضار  نآ  هب  تفگ : سیلبا  یلب ، دومرف :

هعلاط دوعسملا  هدلومب  ًاّدب  تیضر 

لیلاضألا هیف  تفتخاو  يوهلا  ردب 

الع نیح  جاتلا  يرسک  سأر  نع  لازو 

لیلکإ نامیالل  مارهب  قوف  نم 

هرواسأ تلز  دق  لسرلا  متاخب 
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لولشم کلملا  ّیسرک  دعب  هشرعف 

326/2 ح 3. ناهرب : ریسفت  257/15 ح 9 ، راونألا : راحب  سلجم 48 ، 360 ح 1  قودص : یلاما  - 1
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هتبتر ءارسإلاب  ّصخ  نم  ناحبس 

لیثمتو فیک  ثیح ال  هبرقب 

همداخ حورلاو  هب  يرُسا  مسجلاب 

لیجبتو میظعت  هَّللا  نم  هل 

قرط ءامسلاو  داوج  قاربلا  هل 

لیربج ریسلا  لیلدو  هکولسم 

هلو يدهلل  ّقح  هعیرش  هل 

لینلا اهنود  نم  يدنلا  یف  هعیرش 

نم خسنی  نآرقلاب  حورلا  هءاجو 

لیجنا هیوحیام  حورلا  هعیرش 

اهل میلکلا  هاروت  رافسأ  ّلکو 

لیطعت رکذلا  حبص  رافسأ  دعب  نم 

لمعالو ملع  ناک ال  ام  هالول 

لیوأتو ّصنالو  باتک  الو 

کلم الو  سنإ  الو  دوجو  الو 

لیزنتو یحو  الو  ثیدح  الو 

هدی یف  نوجرعلاف  قراوخلا  هل 

لولسم هَّللا  فویس  نم  دّنهم 

ریس اهل  هیزاغمو  هبورح 
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لیج هدعب  لیج  ثدحی  اهب 

.تشگ ناهنپ  نآ  رد  اه  یکیراتو  دیشخرد  هدراهچ  بش  دننامه  تسا ، دوعسم  شعلاط  هک  وا  تدالو  هب  مدش  دونشخ 

.تفر رتالاب  خیّرم  زا  نامیا  جات  هک  یماگنه  داتفا  ناریا ) هاشداپ   ) يرسک رس  زا  جات 

.دش هتسکش  مهرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبن  تنطلس  تخت  زا  دعب  وا  تخت  و  تخیر ، وا  جات  زا  اه  تنیز  ءایبنا  متاخ  دوجو  هب 

زا هّزنم  شتاذ  وا  هک  یلاح  رد  داد  صاصتخا  دوخ  یکیدزن  برق و  هب  ار  وا  هبتر  شربمغیپ  نداد  ریس  اب  هک  یسک  تسا  هّزنم  كاپ و 
.تسا هیبشت  ّتیفیک و 

.دومن میرکت  میظعت و  راک  نیا  اب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دوب ، وا  تمدخ  رد  نیمألا  حور  دش و  هداد  ریس  شفیرش  مسج  اب 

.دوب مالسلا  هیلع  لیئربج  رفس  نیا  رد  شیامنهار  و  دومیپ ، یم  هک  دوب  وا  ریسم  نامسآ  و  دوب ، قارب  ینامسآ  رفس  نیا  رد  وا  بکرم 

کچوک لـین  هک  دراد  يراوگرزب  شـشخب و  رد  يروخـشبآ  و  دومن ، غیلبت  ار  نآ  قلخ  تیادـه  يارب  هک  تسا  یّقح  نید  ياراد  وا 
.تسا اهنآ  نیرت 

.درب نیب  زا  درک و  خسن  درادرب  رد  وا  لیجنا  هک  ار  هچنآ  هَّللا و  حور  نید  دروآ  وا  يارب  نیمألا  حور  هک  ار  ینآرق 

نآرق تایآ  اه و  هروس  ندمآ  زا  دعب  یسوم  ترضح  تاروت  ياه  شخب  همه 
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.دیدرگ لیطعت  میرک 

(. باتک نطاب   ) یلیوأت هن  دوب و  باتک ) رهاظ   ) یّصن هن  یباتک ، هن  و  یلمع ، هن  دوب و  یملع  هن  دوبن  وا  رگا 

.ینآرق هن  ییحو و  هن  دوب ، یثیدح  هن  يا ، هتشرف  هن  یناسنا و  هن  دوب ، يدوجو  هن 

.دش راگدرورپ  هنهرب  ياهریشمش  زا  يریشمش  وا  تسرد  رد  امرخ  هخاش  دوب ، زیگنا  تفگش  ياهراک  تازجعم و  ياراد  وا 

.دننک یم  وگتفگ  ار  نآ  نامدرم  لسن  هب  لسن  هک  تسا  يا  هریس  تشادن  روضح  هک  اهنآ  تشاد و  روضح  اهنآ  رد  هک  یئاه  گنج 

: تسا هتفگ  هدروآرد و  مظن  هتشر  هب  وکین  هللا  همحر  يرُزا  خیش  و 

لاعم يذ  یف  لوقأ  نأ  یسع  ام 

اهادحا هّلک  نوکلا  هّلع 

ًاّرط لسرلا  هب  هُّما  ترشب 

اهارشب ایف  همساب  ًابرط 

رالاو تاومسلا  همساب  تهّون 

اهاکذ حبصب  تهّون  امک  ض 

تلاطتساف يرثلا  همسال  تبرط 

اهالفس امسلا  هّیولع  قوف 

ًارکف دمحأ  تافص  یف  لجتال 

اهارت نل  یّتلا  هروصلا  یهف 

ًاردق هَّللا  یلع  تّزع  سفن  کلت 

اهافطصاو هسفنل  اهاضتراف 

ّالا ملعلا  ملاوع  تهانت  ام 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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اهاهتنم دمحأ  هنک  یلإو 

نإو مولعلا  هّیسدق  زاح 

اهاتؤی نمف  دمحأ  اهتؤی  مل 

یلاعملا عیمج  تمسقا  ملع 

اهّابر يّذلا  اّهبر  ّهنا 

ملحو ملع  هنم  قلخلل  ضاف 

اهاهن لوقعلا  مهنع  تذخا 

حون هنیفس  همساب  تّمسو 

اهارجم یلع  هب  تّرقتساف 

یهاربإ هَّللا  هّلخ  لان  هبو 

اهافطأ همساب  رانلاو  م 

نارمع نبا  یف  هل  يرس  ّرسبو 

اهاصع نیمیلا  کلت  تعاطأ 

یسیع رباقملا  رخس  هبو 

اهاتوم هءادن  تباجأف 

یلعألا ألملا  یف  دوجولا  ّرس  وهو 

اهابج رفعت  مل  هال  ولو 
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ّالإ رصانعلا  هذه  نکت  مل 

اهابأ ناک  ثیح  هالویه  نم 

وا ياهتلزنم  تاماقم و  نآ  زا  یکی  نیاو  تسا  یتسه  ّتلع  وا  تسا ، الاو  یشزرا  عیفر و  یتلزنم  ياراد  هک  یـسک  هرابرد  میوگب  هچ 
.تسا

.دندناوخ دورس  هدرک و  یلاحشوخ  وا  كرابم  مان  هب  و  دنا ، هتفگ  یگمه  ار  وا  تراشب  ءایبنا 

.دهد یم  حبص  ندمآ  زا  ربخ  حبص  ینشور  هک  روطنامه  دندرب ، الاب  هدرک و  نالعا  ار  وا  مان  نیمز  نامسآ و 

.دومن رخف  نامسآ  هبترم  نیرتدنلب  رب  نیمز  هبترم  نیرت  نیئاپ  وا  تدالو  اب  درک و  يداش  وا  مان  رطاخ  هب  نیمز 

دنناـم ریظن و  هک  تسا  یتروـص  نآ  اریز  نکم ، راداو  شـالت  كّرحت و  هب  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحا  تافـص  رد  ار  ترکف 
.درادن

.تسا هدومن  رایتخاو  هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  وا  تسا ، دنمجرا  زیزع و  ادخ  دزن  شردق  هک  تسا  یتّیصخش 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحا  دوجو  رد  شتیاهن  نآ و  نایاپ  هکنیا  رگم  دریذپ  یمن  نایاپ  هک  تسا  ینارکیب  يایرد  شناد  ملع و 
.دوش یم  متخ 

.دسرب وا  هب  هک  دوب  لباق  یسک  هچ  دوب  هدیسرن  وا  هب  رگا  و  تسا ، هتفرگ  ارف  وا  ار  یهلا  شناد  سّدقم و  مولع 

.تسا هدوب  ناشیا  اهنآ  هدنهد  شرورپ  هک  دنا ، هدرک  دای  مسق  یقالخا  ياه  يرترب  یلاع و  تافص  مامت 

.دروآ تسد  هب  تفرگ و  ار  هشیدنا  درخ و  وا  زا  لوقع  دش ، ریزارس  قلخ  يوس  هب  يرابدرب  شناد و  وا  هیحان  زا 

.تفرگ مارآ  دوخ  يارجم  رد  درک و  ادیپ  ینمیا  ندش  قرغ  زا  دش ، هداهن  حون  یتشک  رب  هک  وا  كرابم  مان 

.دش شوماخ  درس و  میهاربا  رب  وا  كرابم  مسا  هب  يدورمن  شتآ  و  دیسر ، ّتلخ  ماقم  هب  وا  ببس  هب  میهاربا 

.درک تعاطا  وا  زا  دوب  وا  تسد  رد  هک  یئاصع  درک ، يراج  یسوم  رد  وا  هک  يّرس  هب  و 

يادن دندوب  نآ  رد  هک  یئاه  هدرم  و  درک ، ریخست  ار  رباقم  یسیع  وا  ببس  هب  و 
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.دنتفگ باوج  ار  وا 

تدابع دنتـشاذگ و  یمن  كاخ  هب  یناشیپ  اهنآ  دوبن  وا  رگا  و  تسا ، یتسه  زار  زمر و  تسا  ناگتـشرف  هاـگیاج  هک  یلعا  ـألم  رد  وا 
.دندرک یمن 

.تسا تقلخ  ردپ  یتسه و  ساسا  یلصا و  هّدام  وا  و  دوخ ، یلصا  هّدام  زا  رگم  دنتسین  رصانع  نیا  یمامت 

ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  یقرب » نساحم   » باتک زا  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم   - 40
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هاـگنآ درک ، ور  سپ  روآ ، يور  دومرف : وا  هب  دـعب  دـنادرگ ، يور  سپ  نادرگب  يور  دوـمرف : وا  هب  سپـس  دـیرفآ  ار  لـقع  دـنوادخ 
: دومرف

«. کنم ّیلإ  ّبحأ  ًاقلخ  تقلخ  ام  »

«. دشاب رتبوبحم  وت  زا  نم  دزن  هک  مدیرفاین  ار  يدوجوم  »

مدرم نیب  ار  هدـنامیقاب  ءزج  کی  و  دیـشخب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  نینزان  دوجو  هب  ار  نآ  ءزج  هن  دون و  سپ 
(1) .درک میسقت 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 41

(2) .یبیدأ مالسلا  هیلع  ّیلعو  هَّللا ، بیدأ  انأ 

.تسا نم  هدش  تیبرت  مالسلا  هیلع  یلع  راگدرورپ و  هدش  تیبرت  نم 

ترـضح نّویراوح  زا  یکی  زا  هدـنام  یقاـب  راـثآ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  دوـخ  نیعبرا »  » باـتک رد  هللا  همحر  یلبرإ  دعـس   - 42
: دوب هدش  هتشون  ینایرس  ملق  اب  نآ  رب  هک  دش  تفای  یقرو  مالسلا  هیلع  یسیع 

مالغ راوید و  یتشک و  هّصق  رد  مالسلا  امهیلع  رضخ  یـسوم و  ترـضح  عازن  وگتفگ و  زا  دعب  هک : تسا  هدش  لقن  تاروت  باتک  زا 
هچ درک : لاوئس  وا  زا  نوراه  شردارب  تشگرب  دوخ  موق  فرط  هب  یسوم  ترضح  هک  یماگنه 

97/1 ح 6 و 224/16 ح 26. راونألا : راحب  147 ح 8 ،  نساحملا : - 1
رطس 4.  231/16 راونألا : راحب  - 2
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؟ يدرک هدهاشم  يزیچ  هچ  ایرد  بئاجع  زا  یتخومآ و  رضخ  زا  يزیچ 

هب تشادرب و  ایرد  بآ  زا  يا  هرطق  دوخ  راقنم  اب  دمآ  دورف  يا  هدـنرپ  ناهگان  هک  میدوب  هداتـسیا  ایرد  رانک  رد  رـضخ  نم و  دومرف :
نامـسآ و فرط  هب  تشادرب و  ار  مّوس  هرطق  دعب  درک ، اهر  برغم  فرط  هب  تشادرب و  يرگید  هرطق  سپـس  تخادنا ، قرـشم  فرط 
هدز و تهب  نآ  هدـهاشمزا  اـم  دـنادرگرب ، اـیرد  دوـخ  هب  تشادرب و  ار  مجنپ  هرطق  سپـس  تخادـنا ، نیمز  فرط  هب  ار  مراـهچ  هرطق 

.تشادن یباوج  مه  وا  مدرک  لاوئس  مالسلا  هیلع  رضخ  زا  میدش ، ّریحتم 

راک رد  ایوگ  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  امـش  تفگ : درک و  ام  هب  یهاگن  درک  یم  راکـش  هقطنم  نآ  رد  هک  یچراکـش  کی  ماگنه  نیا  رد 
؟ دیا هتشگ  نادرگرسو  ّریحتم  هدنرپ  نیا 

دیربمغیپ ود  ره  هک  راوگرزب  ود  امش  مدیمهف ، ار  هدنرپ  نیا  هراشا  متسه  داّیص  رفن  کی  هک  نم  تفگ : تسا ، روط  نیمه  هلب  میتفگ :
!؟ دیتسنادن

؟ دزومایب ام  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  زج  میناد  یمن  ام  میتفگ :

هملک نیا  شزاوآ  رد  دنز  یم  ادص  هک  یماگنه  هکنیا  رطاخ  هب  دوش -  یم  هدـیمان  ملـسم »  » هک تسا  ایرد  رد  يا  هدـنرپ  نیا  تفگ :
تخیر و نیمز  نامسآ و  برغم  قرشم و  فرط  هب  تشادرب و  دوخ  راقنم  اب  ار  بآ  هک  دوخ  راک  نیا  اب  دیوگ -  یم  ار  ملـسم  ینعی 

: دیوگب دهاوخ  یم  دنادرگرب  ایرد  هب  ار  رخآ  هرطق 

، رحبلا یف  هاقلملا  هرطقلا  هذه  لثم  هملع  دـنع  ضرألاو  ءامـسلا  لهأو  برغملاو  قرـشملا  لهأ  ملع  نوکی  ّیبن  نامزلا  رخآ  یف  یتأی  »
«. هّیصوو هّمع  نبا  هملع  ثریو 

رد هک  تسا  يا  هرطق  لثم  وا  شناد  هب  تبسن  نیمز  نامسآ و  لها  برغم و  قرشم و  لها  ملع  هک  دیآ  یم  يربمغیپ  نامزلا  رخآ  رد  »
«. درب دهاوخ  ثرا  هب  وا  ّیصو  ومعرسپ و  ار  وا  شناد  مامت  و  تسا ، هدش  هدنکفا  ایرد 

هب هک  ام  زا  مادک  ره  میتشادرب و  تسد  هرجاشم  زا  بلطم  نیا  ندینش  اب 
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.میدرمش کچوک  ار  نآ  میدوب  ینیبدوخ  راچد  دوخ  ملع 

هب ار  ام  ملع  ِیمک  ات  داتـسرف  ام  بناـج  هب  دـنوادخ  هکدوب  يا  هتـشرف  وا  هک  میتسناد  دـیدرگ و  دـیدپان  اـم  رظن  زا  داّیـص  نآ  هاـگنآ 
(1) .میتشاد لامک  ياعّدا  هکنآ  زا  دعب  دهد  ناشن  نامدوخ 

: تفگ درب و  یم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مان  ترـضح  نآ  یتقو  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 43
هک يّدـح  هب  دـش  یم  درز  دـش و  یم  زبس  درک ، یم  رییغت  شکراـبم  هرهچ  گـنر  دومرف ،» ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »

(2) .دندرک یم  نتخانشن  راهظا  دمآ  یم  شیپ  هک  يرییغت  نیا  اب  دنتخانش  یم  ار  وا  هک  یئاهنآ 

هب تروص  اب  میظعت  ناونعب  دینش  یم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  مان  ترضح  نآ  هک  یماگنه  هدش : لقن  رگید  تیاور  رد  و 
(3) .دسرب نیمزب  شکرابم  هنوگ  دوب  کیدزن  هک  يّدح  هب  دّمحم » دّمحم  دّمحم  : » دومرف یم  درک و  یم  ور  نیمز  فرط 

: هدش هتفگ  ابیز  هچ  و 

بالگ کشمب و  ناهد  نتسش  هبترم  رازه 

تسا یبدا  یب  لامک  ندرب  وت  مان  زونه 

هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  اهنآ  و  شناردپ : زا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش   - 44
: دومرف هک  دنا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا 

.رانلا نم  قلخلا  رئاسو  مهرون ، نم  مهیّبحم  قلخو  يرون ، نم  یتیب  لهأ  قلخو  ّلجوّزع ، هَّللا  رون  نم  تقلخ 

نیا هللا  همحر  یسرب  313/13 ح 52 . راونألا : راحب  104/1 ح 9 ، تایآلا : لیوأت  199/26 ح 12 ، راونألا : راحب  ، 100 رضتحملا : - 1
( فالتخا یمک  اب   ) 61/2 هبکاسلا : هعمدلا  باتک  رد  زین  و  هدرک ، لقن  راصتخا  هب  يرـصب  نسح  زا   79 راونألا : قراشم  رد  ار  تیاور 

.تسا هدش  رکذ 
.211 نیظعاولا : هضور  16/47 ح 1 ، راونألا : راحب  ، 224 قودص : یلاما  167 ح 29 ، لاصخلا : - 2

30/17 ح 9. راونألا : راحب  ، 92/8 یفاکلا : - 3
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هدیرفآ اهنآ  رون  زا  ناشیا  ناتـسودو  دنا ، هدش  هدـیرفآ  نم  رون  زا  متیب  لها  و  ما ، هدـش  هدـیرفآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رون  زا  نم 
(1) .دنشاب یم  شتآ  زا  تاقولخم  رگید  و  دنا ، هدش 

یتقو نآ  امش  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  لّضفم  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 45
: دومرف دیدرک ؟ یم  هچ  دیدوب و  هنوگچ  دیدوب  حاورا )  ) هّلظأ ملاع  رد  هک 

حور يذ  الو  بّرقم  کلم  نم  امو  هدّجمنو ، هّللهنو  هسّدقنو  هّحبسن  ءارـضخ ، هّلظ  یف  انریغ  دحأ  هدنع  سیل  اّنبر  دنع  اّنک  لّضفم !  ای 
(2) .انیلإ کلذ  ملع  یهنأ  ّمث  مهریغو ، هکئالملا  نم  ءاش  فیک  ءاش  ام  قلخف  ءایشألا  قلخ  یف  هل  ادب  یّتح  انریغ ،

راگدرورپ دیجمت  لیلهت و  حیبست ، هب  دوبن ، یسک  اجنآ  رد  ام  ریغ  میدوب و  یگنر  زبس  هیاس  رد  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ام  لّضفم ، يا 
ره هب  تساوخ و  هک  ار  هچنآ  و  دومرف ، شنیرفآ  هدارا  دنوادخ  هکنآ  ات  دوبن ، یحور  بحاص  چـیه  یبّرقم و  هتـشرف  میدوب ، لوغـشم 

.تخاس هاگآ  نآ  زا  ار  ام  و  دیرفآ ، نآ  ریغ  هتشرف و  زا  تساوخ  هک  یلکش 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 46

َءاج  » ءامـسلا نم  هحیـص  عمـس  یـسمأ  اّملف  اههوجو ، یلع  هبعکلا  یف  مانـصألا  تیقُلا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دلو  اّمل 
.(3)« ًاقوُهَز َناک  َلِطابلا  َّنإ  لِطابلا  َقَهَزَو  ُّقحلا 

نیمز رب  ور  هب  هبعک  لخاد  ياه  تب  تفای ، ّدلوت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

سلجم 34. لیذ ح 5   655 یسوط : یلاما  - 1
683/3 ح 6. یفاولا : 24/15 ح 45 و 196/57 ح 142 ، راونألا : راحب  441/1 ح 7 ، یفاکلا : - 2

 . هیآ 81 ءارسإ ، هروس  - 3
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انامه و  دیدرگ ، دوبان  لطاب  دش و  رهاظ  قح  : » دومرف یم  هک  دش  هدینـش  نامـسآ  زا  یئادـص  دیـسر  ارف  بش  هک  یماگنهو  دـنداتفا ،
«. تسا یندشدوبان  لطاب 

دوب نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  و  درک ، هدنخ  یتخرد  گیرو و  گنس  ره  دیدرگ ، نشور  ایند  مامت  بش  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  و 
نیرت یمارگ  و  هدیرفآ ، نیرتهب  اه و  تما  نایم  زا  صخـش  نیرتهب  تفگ : یم  دش و  هتـسکش  مهرد  ناطیـش  دومن ، دـنوادخ  حـیبست 

(1) .تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ملاع  ّتیصخش  نیرت  گرزب  هدنب و 

دش هلاس  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  تفگ : هک  هدش  تیاور  هّیدعـس  همیلح  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد   - 47
: دومرف مدوب ، هدینشن  نآ  زا  رت  بوخ  هک  دومرف  یمالک  دوشگ و  نخس  هب  بل 

.مون الو  هنس  هذخأتال  نامحرلاو  نویعلا  تمان  سوّدق  سوّدق 

.دریگ یمن  ارف  باوخ  ترچ و  ار  وا  و  دنتفر ، باوخ  هب  اهمشچ  تسا ، یصقن  ره  زا  هّزنم  كاپ و  ادخ 

: دومرف درک و  در  ار  نآ  دوب  یگلاس  هس  نس  رد  هک  ترضح  نآ  متفرگ و  وا  زا  داد ، هقدص  ناونع  هب  امرخ  تشم  کی  نم  هب  ینز  و 

.هقدصلا لکآ  ّینإف ال  كریخ ، رثکو  کتمعن  تمظع  دقف  هقدصلا ، یلکأتال  ُّما ، ای 

.مروخ یمن  هقدص  زگره  نم  و  تسا ، هدیسر  وتب  یناوارف  ریخ  هدش و  زاب  وت  يور  رب  تمعن  ياهرد  اریز  روخن ، هقدص  ردام ، يا 

(2) .مدرکن لوبق  هقدص  یسک  زا  رگید  نآ  ندینش  زا  دعب  مسق  ادخ  هب  دیوگ : یم 

274/15 ح 20. راونألا : راحب  ، 31/1 بقانملا : - 1
400/15 ح 28. راونألا : راحب  ، 168/1 دئاوفلا : زنک  - 2
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: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  لیضف  زا  دانسإلا » برق   » باتک رد   - 48

هَّللا ّنإف  ًادحأ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  اولّضفتالو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوسر  اومّظعو  هَّللا  اومّظعو  هَّللا  اوقّتا 
 ... هلّضف دق  یلاعتو  كرابت 

يرترب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ار  سک  چیه  دینک و  میظعت  دـیراد و  گرزب  ار  شلوسر  ادـخ و  دـینک ، هشیپ  اوقت 
(1)  . ...تسا هدیشخب  يرترب  ناگمه  رب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دیهدن ،

: دومرف درک و  دای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدش  لقن  یفاک »  » باتک رد   - 49

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نم  ًاریخ  همسن  هَّللا  أرب  ام 

(2) .تسا هدیرفاین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زا  رتهب  ار  يدوجوم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

: دومرف هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی  زا  باتک  نامه  رد   - 50

یم ماجنا  ار  دوخ  هداعلا  قراخ  ياهراک  نآ  اب  دوب و  هدش  تیانع  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هب 
هب و  فرح ، هدزناـپ  حوـن  ترـضح  هب  و  فرح ، تشه  میهاربا  ترـضح  هب  و  فرح ، راـهچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  و  داد ،

.دوب هدش  اطع  نآ  زا  فرح  جنپ  تسیب و  مدآ  ترضح 

یطعأ ًاـفرح  نوعبـسو  هثـالث  مظعـألا  هَّللا  مسا  ّنإو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحمل  هّلک  کـلذ  عمج  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإو 
.دحاو فرح  هنع  بجحو  ًافرح ، نیعبسو  نینثا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادّمحم 

هدومن عمج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  يارب  دوب  هدرک  تمحرم  اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  مامت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
فرح هس  داتفه و  یهلا  مظعا  مسا  انامه  و 

269/25 ح 12. راونألا : راحب  ، 61 دانسإلا : برق  - 1
712/3 ح 15. یفاولا : 368/16 ح 77 ، راونألا : راحب  440/1 ح 2 ، یفاکلا : - 2
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هدومن ناهنپ  ترضح  نآ  زا  ار  یکی  هدرک و  تیانع  ار  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هب  تسا 
(1) .تسا

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفص   - 51

.دش لاوئس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملع  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا 

.هعاسلا مایق  یلإ  نئاک  وه  ام  ملعو  ناک  ام  ملعو  نیّیبنلا  عیمج  ملع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ملع  دومرف : ترضح 

یم عوقو  هب  تمایقزور  اـت  هدـش و  عقاو  هچنآ  رب  وا  و  تسا ، ناربماـیپ  ماـمت  ملع  لـماش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ملع 
(2) .تسا اناد  ددنویپ 

، تدالو زا  لبق  هزجعم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا : هدرک  لقن  بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 52
(3) .تسا نآرق  اهنآ  نیرت  يوق  نیرت و  مهم  هک  تسا  هتشاد  تافو  زا  دعب  تثعب و  زا  دعب 

: تفگ یم  هک  دینش  یئادص  هوک  يالاب  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  سنا  زا  و 

«. هروفغملا هموحرملا  هّمُالا  نم  ینلعجا  ّمهللا  »

«. هدب رارق  دنا  ترفغم  تمحر و  دروم  هک  یتّما  زا  ارم  ایادخ !  »

وا اب  ترضح  نآ  تسا ،  (4) عارذ دصیس  نآ  تماق  هک  تسا  يدرمریپ  دندید  دمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یتقو 
ماگنه نیا  رد  تسا ، هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  مروخ و  یم  اذـغ  راب  کـی  لاـس  ره  رد  نم  درک : ضرع  درمریپ  سپـس  دومن ، هقناـعم 

(5) .دندروخ نآ  زا  ود  ره  دش و  لزان  نامسآ  زا  یئاذغ  فرظ 

564/3 ح 3. یفاولا : 134/17 ح 11 ، راونألا : راحب  230/1 ح 2 ، یفاکلا : - 1
144/17 ح 31. راونألا : راحب  127 ح 1 ، تاجردلا : رئاصب  - 2

.تسا هدومن  رکذ  ار  نآرق  ندوب  يوق  هوجو  نآ  رد  125/1 و  بقانم : زا  لقن  هب  301/17 ح 13  راونألا : راحب  - 3
.تسا عارذ »  » کی ناتشگنا  رس  ات  قفرم  يادتبا  زا  - 4

301/17 ذ ح 12. راونألا : راحب  ، 117/1 بقانملا : - 5
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  یبرع  تسا  هدش  تیاور  دسیون : یم  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  بطق   - 53
: دومرف يراد ؟ ینک  یم  توعد  نآ  هب  هچنآ  ندوب  حیحص  یتسرد و  رد  یتمالع  هناشن و  ایآ  درک : ضرع  دمآ و 

.دناوخ یم  ارت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وگب : ورب و  تخرد  نآ  دزن  یلب ،

هک یلاح  رد  دمآ و  سپـس  دش ، عطق  شیاه  هشیر  هکنیا  ات  هدرک  جک  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  دوخ  تخرد  دـناسر  ار  ماغیپ  یتقو 
.داتسیا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لباقم  رد  دیشک  یم  نیمز  هب  ار  دوخ 

.ددرگرب دوخ  ياج  هب  ات  هدب  روتسد  نآ  هب  تفگ : برع 

؟ منک هدجـس  ارت  یهد  یم  هزاـجا  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : هاـگنآ  .تشگرب  دوخ  ندـیئور  ّلـحم  هب  وا  و  داد ، ناـمرف  وا  هب  ترـضح 
: دومرف ترضح 

.اهجوزل دجست  نأ  هأرملا  ترمأل  دحأل  دجسی  نأ  ًادحأ  ترمأ  ول 

.دننک هدجس  دوخ  نارهوش  يارب  هک  مداد  یم  روتسد  اه  نز  هب  دنک  هدجس  يرگید  يارب  یسک  منک  رما  دوب  انب  رگا 

(1) .دندومرف هزاجا  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپو  دسوبب ، ار  ترضح  نآ  كرابم  تسد  ات  تفرگ  هزاجا  نآ  زا  سپ 

یبرع هک  دـندوب  دوخ  باحـصا  ناـیم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا : هدـش  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  زین  و   - 54
.دوب هداد  رارق  دوخ  نیتسآ  رد  هدرک و  راکش  ار  نآ  هک  تشاد  يرامسوس  دوخ  هارمه  هب  دش و  دراو  ینابایب 

.تسا ادخ  لوسر  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  تفگ : درک  یم  هراشا  ربمغیپ  هب  هک  یلاح  رد  برع 

هک دوبن  نیا  سرت  رگا  و  يرتضوغبم ، نم  دزن  همه  زا  وتو  مرادن  ینمـشد  وت  هزادنا  هب  سک  چیه  اب  مسق ،  (2) يّزع تال و  هب  تفگ :
لوجع ارم  نم  موق 

377/17 ح 40. راونألا : راحب  44/1 ح 53 ، جئارخلا : - 1
.تسا فورعم  گرزب و  تب  ود  مان  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_140_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_140_2
http://www.ghaemiyeh.com


141 ص :

.مدرک یم  هلجع  وت  نتشک  رد  انامه  دنمانب  هدزباتش  و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.روایب دنوادخ  هب  نامیا  یئوگب ؟ نینچ  هک  هدرک  راداو  يزیچ  هچ  ار  وت 

.درک اهر  نیتسآ  زا  ار  نآ  و  دروآ ، نامیا  رامسوس  نیا  هکنیا  ات  مروآ  یمن  نامیا  نم  تفگ :

: داد باوج  دندینش  نیرضاح  همه  هک  يا  هنوگ  هب  یبرع  نابز  هب  وا  و  دندز ، ادص  ار  رامسوس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دومرف .یتسه  دنوش  یم  هصرع  نآ  دراو  هک  اهنآ  تمایق و  هصرع  شخب  تنیز  هک  یسک  يا  دیئامرف  یم  هچ  موش ؛  امش  نابرق  یلب ،

؟ ینک یم  تدابع  ار  یسک  هچ  رامسوس ، يا 

.تسا شتآ  رد  شباذع  تشهب و  رد  شتمحر  ایرد ، ردوا  بئاجع  نیمز ، رد  وا  تنطلس  نامسآ ، رد  وا  شرع  هک  یسک  تفگ :

؟ متسیک نم  وگب  رامسوس ، يا  دومرف :

نیرخآ نایناهج و  راگدرورپ  هداتـسرف  کبّذـک ،» نم  باخو  کقّدـص ، نم  حـلفأ  دـق  نیّیبنلا ، متاـخو  نیملاـعلا  ّبر  لوسر  : » تفگ
دنک بیذـکت  ار  وت  هک  یـسکو  تسا ، دنمتداعـس  راگتـسر و  دـنک  فارتعا  وت  تلاسر  هب  دـنک و  قیدـصت  ار  وت  سک  ره  يربماـیپ ،

.تسا راکنایز 

وت نونکا  یلو  مدوب ، نمـشد  وت  اب  همه  زا  رتشیب  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  تسین ، ندید  زا  رتالاب  یناهرب  لیلد و  چیه  تفگ : برع 
.مراد تسود  رتشیب  منادنزرفو  مدوخ  زا  ار 

، تشگرب دوخ  موق  يوسب  هاگنآ  یتسه ، ادخ  هداتـسرف  وت  انامهو  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : دـعب 
(1) .دندش ناملسم  اهنآ  زا  رفن  رازه  نآ  ندینش  اب  درک ، وگزاب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تیاکح  یتقو  و  دوب ، میلس  ینب  هلیبق  زا  وا 

406/17 ح 30. راونألا : راحب  38/1 ح 43 ، جئارخلا : - 1
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یم هک  مدینش  رکب  نب  هَّللادبع  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ینانک  صفح  زا  ریـسفت »  » باتک رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 55
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :

كرابت و دـنوادخ  تفرگ و  یم  ارف  ار  ناگمه  دوب و  ّماع  شتلاسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسین  روط  نیا  اـیآ 
.(1)« سانِلل ًهَّفاک  ّالإ  َكاْنلَسْرأ  امَو  : » تسا هدومرف  دوخ  مکحم  باتکرد  یلاعت 

.نایرپ نایمدآ و  زا  ّمعا  نیمز  نامسآ و  لها  يارب  برغم و  قرشم و  لها  يارب  ینعی  نامدرم ،» مامت  يارب  رگم  میداتسرفن  ارت  »

.مناد یمن  متفگ : درک ؟ ار  راک  نیا  هنوگچ  درک و  غالبا  اهنآ  همه  هب  ار  دوخ  تلاسر  ترضح  نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوئس 

ار شماغیپ  برغ  قرـش و  لها  هب  هنوگچ  سپ  دـشن  جراخ  هنیدـم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رکب ؛  رـسپ  يا  دومرف :
: دومرف .مناد  یمن  متفگ : دیناسر ؟

هیدـی نیب  تناکو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحمل  اهبـصنو  هحانج ، نم  هشیرب  ضرألا  علتقاف  لیئربج  رمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 
هیرق تیقب  امف  هسفنب ، هتّوبن  یلإو  هَّللا  یلإ  مهوعدیو  مهتنسلأب ، موق  ّلک  بطاخیو  برغلاو  قرشلا  لهأ  یلإ  رظنی  هّفک  یف  هتحار  لثم 

.هسفنب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  مهاعدو  ّالإ  هنیدم  الو 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  يارب  ار  نآ  دنَک و  ار  نیمز  دوخ  لاب  زا  يرپ  ببـسب  داد  نامرف  ار  لیئربج  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هاگن برغ  قرش و  لها  هب  نآ  طّسوت  و  دوب ، شتـسد  نایم  رد  تسد  فک  لثم  ترـضح  نآ  لباقم  رد  نیمز  راک  نیا  اب  درک ، بصن 

يرهـش و اذـل  دومن ، توعد  شیوخ  تّوبن  ادـخ و  يوس  هب  ار  اهنآ  تخاـس و  بطاـخم  ناـشدوخ  ناـبز  اـب  ار  يا  هفیاـط  ره  درک و 
(2) .درک توعد  ار  اهنآ  شدوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  رگم  دنامن  یئاتسور 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میظنلا » ّردلا   » باتک رد   - 56

ترضح نآ  تشذگ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش  تدالو  زا  هام  هک 22  یماگنه 

هیآ 28. أبس ، هروس  - 1
188/18 ح 20. راونألا : راحب  ، 202/2 یمق : ریسفت  - 2
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.(1) تفرگ درد  مشچ 

هاگتدابعرد هک  تسا  یبهار  اجنآ  رد  ربب ، هفحج  هب  دوخ  اب  ار  تردارب  رسپ  دومرف : مالسلا  امهیلع  بلاطوبا  ترـضح  هب  بلطملادبع 
.دنک یم  اوادم  هجلاعم و  ار  اه  ضیرم  دوخ 

نآ و  دروآ ، بهار  دزن  تشادرب و  ار  نآ  مالـسلا  هـیلع  بلاـطوبا  نارکوـن  زا  یکی  دـنداد و  رارق  يدـنه  یلیبـنز  رد  ار  ترـضح  نآ 
.داهن نیمز  رب  بهار  هاگتدابع  ریز  رد  ار  لیبنز 

فارطارد درک و  نیئاپ  هب  یهاگن  دروآ ، نوریب  ار  رس  دوخ  تدابع  ّلحم  زا  وا  دندز ، ادص  ار  بهار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح 
.دینش ار  هکئالم  ياه  لاب  يادص  دید و  نابات  ار  يرون  دوخ  هاگتدابع 

؟ دیتسه یسک  هچ  امش  درک : ضرع 

؟ تسا اجک  وا  تفگ : .ینک  اوادم  ار  شمشچ  هک  مدروآ  وت  دزن  ار  مردارب  رسپ  مبلطملادبع ، رسپ  بلاطوبا  نم  دومرف :

.ما هدناشوپ  دیشروخ  شبات  زا  ار  وا  تسا و  يدبس  نایم  رد  دومرف :

نآ ندـیداب  و  دـشخرد ، یم  هک  درک  هدـهاشم  شا  هرهچ  رد  يروـن  دز  راـنک  ار  هدرپ  هکنیمه  نزب ، راـنک  وا  يور  زا  ار  هدرپ  تفگ :
.دیناشوپب ار  وا  تفگ : ًاروف  و  تفرگ ، ار  وا  تشحو  فوخ و  ایوگ 

: تفگ درک و  هعموص  لخاد  ار  دوخ  رس  هاگنآ 

امهیلع یـسیعو  یـسوم  ناسل  یلع  لیجنإلاو  هاروتلا  یف  هب  رّـشب  يذـّلا  ّکنأو  ًاّقح ، ًاّقح  هَّللا  لوسر  ّکنأو  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ 
.مالسلا

هک یتسه  یـسک  نامه  وت  یـشاب و  یم  ادخ  لوسر  وت  هک  یتسار  ّقح و  هب  و  تسین ، هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش 
.دنا هتفگ  یسیع  یسوم و  ار  تندمآ  تراشب  لیجنا  تاروت و  رد 

.درادن یبیع  چیه  وا  دیربب ، ار  وا  مرسپ  تفگ : دروآ و  نوریب  ار  دوخ  رس  سپس  تخاس  يراج  نابز  رب  نیتداهش  هبترم  ود  و 

.مدینش وت  زا  ار  یّمهم  بلطم  یگرزب و  مالک  بهار ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح 

.دیآ دیدپ  مشچ  همحتلم  هقبط  رد  هک  تسا  یمرو  دمر ؛  و  تشگ ، التبم  دمر  هب  - 1
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هک اهنآ  و  یتسه ، وا  راکددم  شتلاسر  راک  رد  وت  تسا و  رتگرزب  يدینـش  نم  زا  هچنآ  زا  تردارب  رـسپ  ماقم  نأش و  مرـسپ ، تفگ :
.ینک یم  تعنامم  دنشکب  ار  وا  دنهاوخب 

.داد ربخ  وا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  بلطملادبع  دزن  بلاطوبا 

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  مسق ؛  ادخ  هب  نکن ، ربخاب  نآ  زا  ار  یـسک  نک و  ناهنپ  ار  هّصق  نیا  مرـسپ  تفگ : بلطملادبع 
(1) .دنک ادیپ  برع  مجع و  رب  یگرزب  تدایس و  هکنیا  ات  تفر  دهاوخن  ایند 

هدـش دراو  تایاور  رد  هک  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ياه  مان  بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 57
: تسا هدرک  رکذ  نینچ 

.تسا هدمآ  اهنآ  زا  دعب  ءایبنا و  لابند  هک  یسک  ینعی  بقاعلا :

هک تسا  یسک  هدش : هتفگ  و  دور ، یم  نیب  زا  شناوریپ  ناهانگوا  ببـسب  ای  تفر ، نیب  زا  رفک  وا  ببـس  هب  هک  یـسک  ینعی  یحاملا :
.دشاب یمن  يرگید  وا  زا  دعب 

.دنوش یم  رشحم  دراو  وا  زا  دعب  مدرم  هک  تسا  یسک  وا  و  رشاحلا :

.تسا هدومن  تعباتم  ار  اهنآ  هدمآ و  ءایبنا  مامت  رس  تشپ  هک  یسک  ینعی  یّفقملا :

.دراد یم  هگن  ار  اهنآ  دهد و  یم  فّقوت  هب  رما  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  مدرم  ینعی  فقوملا :

.تسا هدش  عمج  وکین  تافص  همه  وا  رد  تسا و  لماک  تهج  ره  زا  هک  یسک  ینعی  مثقلا :

یـسک ینعی  عاطملا : .دنک  یم  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  یـسک  ینعی  یفولا : .هاوخریخ  ینعی  حصانلا : .هدنهد  رـشن  ینعی  رـشانلا :
.هدنهد تاجن  ینعی  یجنلا : .دننک  يوریپ  وا  زا  دیاب  تسا و  بجاو  نارگید  رب  وا  تعاطا  هک 

358/15 ح 15. راونألا : راحب  123 ح 30 ، هّیوقلا : ددعلا  - 1
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يور اهتب  تدابع  زا  هک  یـسک  و  دـنک ، ادـیپ  لیامت  یبوخ  فرطب  يدـب  زا  هک  یـسک  ینعی  فینحلا : .داـمتعا  دروم  ینعی  نومأـملا :
.دنادرگب

.تسا هدومن  هتسارآ  لئاضف  هب  ار  دوخ  هدرک و  بانتجا  یگدولآو  يدیلپ  زا  هک  یسک  ّبیطلا : .تسود  بیبحلا : .سردایرف  ثیغملا :
هتفریذپ وا  تعافش  هک  یسک  عّفشملا.هدننک : تعافش  عفاشلا : .هدننک  رود  عفادلا : .هدننک  کیدزن  بّرقملا : .رورـس  گرزب و  دّیـسلا :

.دوش یم 

: لّکوتملا .دنموربآ  هّجوملا : .تسا  شیاتـس  دروم  وکین و  وا  لاصخ  هک  یـسک  دومحملا : .هدـننک  شیاتـس  هدـننک و  دـمح  دـماحلا :
.دنمدوس ریخ و  رپ  ناراب  ثیغلا : .دراذگاو  وا  هب  ار  شیاهراک  هدرکدامتعا و  ادخب  هک  یسک 

(1) .تسا هدرک  رکذ  دسر  یم  هب 400  شددعو  هدش  دراو  نآرق  رد  هک  ار  ترضح  نآ  فیرش  باقلا  مان و  سپس 

: هک تسا  هدرک  لقن  یبارعأ  نبا  زا  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  هللا  همحر  یحیرط 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  اهنآ  نیرتهب  زا  و  دراد ، مسا  رازه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسا و  کی  ازه و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
نیا یسک  ربمایپ  زا  لبق  هدش : هتفگ  تسا و  دایز  وا  يوکین  ياهتلصخ  هک  یسک  ینعی  دّمحم  .تسا و  دمحأ  دومحم و  ملسو و  هلآو 

ادـخ و هکنیا  رطاخب  دـننک ، يراذـگمان  هنوگنیا  ار  وا  هک  تسا  هدومن  ماـهلا  ترـضح  نآ  لـها  هب  دـنوادخ  و  تسا ، هتـشادن  ار  ماـن 
(2) .دنتسرف یم  دورد  وا  رب  دننک و  یم  شیاتس  ار  وا  اه  تّما  همه  نالوسر و  ناربمایپ و  مامت  ناگتشرف و 

: تسا هدش  دراو  يربخرد  هدرک : لقن  كردتسم »  » باتک رد  هرس  سدق  يرون  ثّدحم  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

تنأو ینتیصع  نأ  تییحتاسا  ام  دیامرف : یم  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ، دّمحم  وا  مان  هک  دنروآ  یم  ار  یصخش  تمایق  رد 
، یبیبح ّیمس 

نمض ح 40.  103/16 راونألا : راحب  ، 151/1 بقانملا : - 1
.40/3 نیرحبلا : عمجم  - 2
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.یبیبح ّیمس  تنأو  کبّذُعا  نأ  ییحتسأ  انأو 

بیبح مانمه  نوچ  منک  باذع  ار  وت  منک  یم  ایح  نم  نکل  و  يداهن ، مان  نم  بیبح  مانب  ار  دوخ  يدومن و  ارم  تیـصعم  يدرکن  ایح 
(1) .یتسه نم 

: دنا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  راونا »  » باتک زا  هللا  همحر  دیهش  هعومجم  رد  و 

.ًاهجو هل  اوّحبقتالو  سلاجملا  هل  اوعّسوو  هومرکأف ، ًادّمحم  دلولا  متیّمس  اذإ 

وا يارب  و  دـیهد ، ياج  وا  هب  سلاجمرد  و  دـیرادب ، یمارگ  دـینک و  مارتحا  ار  وا  دـیتشاذگ  دّـمحم  ار  دوخ  دـنزرف  ماـن  هک  یماـگنه 
(2) .دیشکن مهرد  هرهچ 

هچنآ دننک ، دراو  تروشم  رد  ار  وا  دنریذپب و  روضح  هب  تسا  دـمحا  ای  دّـمحم  وا  مان  هک  ار  یـسک  تروشم  ماگنه  هک  یهورگ  ره 
(3) .دیآ یم  شیپ  اهنآ  يارب  تسا  ریخ 

دروم رابود  زور  ره  رد  هناخ  نآ  دنک  ادیپ  روضح  تسا  دّمحم  ای  دمحا  شمان  هک  یـسک  نآ  رب  دوش و  هدرتسگ  هک  يا  هرفـس  ره  و 
(4) .ددرگ اجنآ  یکرابم  یکاپ و  ثعاب  ینعی  دریگ ، رارق  سیدقت 

ینیـشنمه مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هنیدم  رد  نم  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  نوراه  وبا  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 58
: دومرف نم  هب  مدش  بایفرش  شرضحم  هب  یتقو  مدیسرن ، ترضح  نآ  تمدخ  يزور  دنچ  متشاد ،

؟ ما هدیدن  ارت  تسا  زور  دنچ  نوراه  وبا  يا 

.تسا هدومرف  تمحرم  يرسپ  نم  هب  دنوادخ  مدرک : ضرع 

؟ يدیمان هچ  ار  وا  دنادرگ ، كرابم  ار  نآ  ادخ  دومرف :

.مداهن مان  دّمحم  ار  وا  مدرک : ضرع 

دروآ نیمز  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دینش  ار  دّمحم  مان  ترضح  نآ  هک  نیمه 

130/15 ح 4. كردتسملا : - 1
نیا هللا  همحر  يرون  ثّدحم  و  128/104 ح 10 8 و 12 ، راونألا : راحب  28/2 ح 30 29 و 31 ، مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 2

.تسا هدرک  لقن  دیهش  هعومجم  زا  130/15 ح 5  لئاسولا : كردتسم  باتک  رد  ار  تیاور 
نیا هللا  همحر  يرون  ثّدحم  و  128/104 ح 10 8 و 12 ، راونألا : راحب  28/2 ح 30 29 و 31 ، مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 3
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.تسا هدرک  لقن  دیهش  هعومجم  زا  130/15 ح 5  لئاسولا : كردتسم  باتک  رد  ار  تیاور 
نیا هللا  همحر  يرون  ثّدحم  و  128/104 ح 10 8 و 12 ، راونألا : راحب  28/2 ح 30 29 و 31 ، مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 4

.تسا هدرک  لقن  دیهش  هعومجم  زا  130/15 ح 5  لئاسولا : كردتسم  باتک  رد  ار  تیاور 
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147 ص :

: دومرف سپس  .دسرب  نیمز  هب  ترضح  نآ  كرابم  هنوگ  دوب  کیدزن  هک  يا  هزادنا  هب  دّمحم » دّمحم ، دّمحم ، : » دومرف راب  دنچ  و 

یستالو ء هبرضتالو  هّبستال  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  ءادفلا  ًاعیمج  مهّلک  ضرألا  لهأبو  ّيوبأبو  یّمُابو  يدلوبو  یسفنب 
.هیلإ

یهدن و مانـشد  يدیمان  دّمحم  هک  ار  دنزرف ت  نیا  .داب  ادخ  لوسر  يادف  نیمز  لها  یمامت  مردام و  ردـپ و  منادـنزرف و  نم و  ناج 
.ینکن يدب  وا  هب  ینزن و  ار  وا 

مان نآ  رد  هک  تسین  يا  هناخ  نیمز  يور  رب  موی ، ّلک  سّدـقت  یهو  اـّلإ  دّـمحم  اـهیف  راد  ضرـألا  یف  سیل  ّهنأ  ملعاو  دومرف ): دـعب  )
(1) .ددرگ یم  كرابم  كاپ و  زور  ره  هکنآ  رگم  دشاب  دّمحم 

يربخ رد  دـیوگ : یم  تانـسحلا » ّیلو  ای   » راگدرورپ مسا  نیا  حرـش  رد  ءامـسألا » حرـش   » دوخ باـتک  رد  هللا  همحر  يراوزبس   - 59
: تسا هدش  دراو 

(2) .تسا نالوسر  رورس  تانسح  زا  يا  هنسح  مالسلا  هیلع  یلع  انامه 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعادلا » هّدع   » باتک رد  هللا  همحر  دهف  نیا   - 60

یتسین تحاران  ایآ  يا  هتشاد  وا  هب  تبسن  هک  يراتفر  نآ  اب  دنتفگ : وا  هب  دوش  دراو  مالسلا  هیلع  فسوی  رب  هک  تساوخ  هزاجا  اخیلز 
.مسرت یمن  زگره  دسرت  یم  ادخ  زا  هک  یسک  زا  نم  تفگ : میربب ؟ وا  دزن  ارت  هک 

: تفگ يا ؟ هدش  نوگرگد  هدرک و  رییغت  تا  هرهچ  گنر  منیب  یم  هدش  هچ  دومرف : وا  هب  فسوی  دش ، دراو  اخیلز  یتقو 

هک تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  اکولم ، » مهتعاطب  دیبعلا  لعجو  ًادیبع ، مهتیـصعمب  كولملا  لعج  يذـّلا  هَّللدـمحلا  »
یم یهاشداپ  هب  اهنآ  يرادربنامرف  تعاطا و  رطاخ  هب  ار  ناگدرب  دناشک و  یم  یگدرب  هب  اهنآ  هانگ  ینامرفان و  ببس  هب  ار  ناهاشداپ 

.دناشن

؟ ینک نم  اب  يراتفر  نینچ  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دومرف : وا  هب 

126/15 ح 4. هعیشلا : لئاسو  30/17 ح 9 ، راونألا : راحب  39/6 ح 2 ، یفاکلا : - 1
رطس 10.  33 ءامسألا : حرش  - 2
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148 ص :

: دومرف .درک  راداو  راک  نیا  هب  ارم  وت  لامج  یئابیز و  تفگ :

، ًاـقلخ یّنم  نسحأو  ًاـهجو  یّنم  نسحأ  ناـمزلا  رخآ  یف  نوـکی  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  هل : لاـقی  ًاـّیبن  تیأر  وـل  فـیکف 
؟ ًاّفک یّنم  حمسأو 

نم زا  وا  يدرک ؟ یم  هچ  يدوـب  هدـید  دـسر  یم  تلاـسر  هب  ناـمزلارخآ  رد  تـسا و  دّـمحم »  » شکراـبم ماـن  هـک  ار  يربـمغیپ  رگا 
.تسارتشیب شیراوگرزب  مرک و  رتهب ، شقالخا  رتوکین ، شلامج 

.یتفگ تسار  تفگ : اخیلز 

؟ ما هتفگ  تسار  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  دومرف :

.تفرگ ياج  نم  لد  رد  رایتخا  یب  وا  ّتبحم  يدومن  نایب  ار  شفاصوا  يدرب و  ار  شمان  هکنیمه  اریز  درک : ضرع 

هب هک  یتّبحم  رطاخب  نونکا  ار  وا  نم  و  تسا ، تسرد  تفگ  هچنآ  اخیلز  دومرف : درک و  باطخ  فسوی  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
(1) .دنک جاودزا  وا  اب  هک  داد  نامرف  فسوی  ترضح  هب  هاگنآ  و  مراد ، تسود  درک  ادیپ  مبیبح 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 61

(2) .رمق هّقش  ّهنأک  رون  هل  یئُر  ءاملظلا  هلیّللا  یف  یئُر  اذإ 

دش یم  هدهاشم  رون  زا  يا  هلاه  شا  هرهچ  فارطا  دش  یم  هدید  کیرات  بش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
.تسا هام  يا  هراپ  ایوگ  هک 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  نیـسح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 62
: دومرف دوب ؟ مدآ  نادنزرف  رورس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ 

.دّمحم نم  ًاریخ  هّیرب  هَّللا  أرب  امو  هَّللا ، قلخ  نم  دّیس  هَّللاو  ناک 

(3) .دشاب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زا  رتهب  هک  هدیرفاین  ار  يدوجوم  دنوادخ  دوب و  تاقولخم  مامت  رورس  وا  مسق ؛  ادخ  هب 

:271/2 ح 6. ناهرب ریسفت  281/12 ح 60 و 193/16 ح 30 ، راونألا : راحب  55 ح 1 ، عیارشلا : للع  ، 152 یعادلا : هّدع  - 1
.رگید يدنس  هب  رخآ  رطس  و ص 237  189/16 ح 27 ، راونألا : راحب  446/1 ح 20 ، یفاکلا : - 2

368/16 ح 76. راونألا : راحب  440/1 ح 1 ، یفاکلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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149 ص :

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 63

، دمآ دورف  يریگ  لیـس  هّرد  کی  رانک  یتخرد  ریز  رد  عاقرلا » تاذ   » مانب اهگنج  زا  یکی  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ناناملـسم دـید و  ار  ترـضح  نآ  ناکرـشم  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  تخادـنا ، هلـصاف  شباحـصا  ترـضح و  نآ  نـیب  دـمآ و  یلیس 

.دوش عطق  لیس  هک  دندوب  رظتنم  دندوب و  هداتسیا  هّرد  نآرانک 

ادخ لوسر  فرط  هب  ریـشمش  اب  دعب  تشک ، مهاوخ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نم  تفگ : دوخ  هورگ  هب  كرـشم  درم  نآ 
یم اـهر  نم  گـنچ  زا  ارت  یـسک  هچ  دّـمحم ؛  يا  درک : ضرع  تفرگ و  تخـس  ترـضح  نآ  رب  دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ دنک

.وت نم و  يادخ  دومرف :

.داتفا نیمز  يور  تشپ  اب  وا  تخاس و  نوگنرس  بسا  زا  ار  كرشم  نآ  دش و  رضاح  لیئربج  سپس 

یسک هچ  ارت  ثروغ ؛  يا  دومرف : تسشن و  شا  هنیس  رب  تفرگ و  وا  زا  ار  ریشمش  تساخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؟ دهد یم  تاجن  نم  گنچزا 

.وت يراوگرزب  ششخب و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ای  کمرکو  كدوج  درک : ضرع 

رتـهب و نم  زا  وـت  مسق ؛  ادـخ  هب  تفگ : تساـخرب و  صخـش  نآ  .درک  اـهر  ار  وا  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هاـگنآ 
(1) .یتسه رتراوگرزب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تافو  عوضوم  رد  ینالوط  یثیدح  ساّبع  نبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 64
: دندومرف ترضح  هک  اجنادب  ات  دنک ، یم  لقن  تسا  هدومرف  يرامیب  رتسب  رد  باحصا  هب  هچنآ  ملسو و 

یم مسق  دنوادخ  هب  ار  امش  و  درذگن ، يراکمتـس  چیه  متـس  زا  هک  هدومرف  دای  مسق  هدرک و  مکح  نم  نأشلا  میظع  راگدرورپ  انامه 
رفیک اـیند  نیا  رد  رگااریز  دـنک ،  (2) صاصق دزیخرب و  نونکا  تسا  هدـید  نم  زا  یمتـس  اـی  دراد و  یتیاکـش  امـش  زا  کـی  ره  مهد 

.موش رفیک  ءایبنا  ناگتشرف و  روضح  رد  تمایق  رد  هکنآ  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  منیبب  ار  مرادرک 

تساخرب سلجم  رخآ  زا  سیق  نب  هداوس  مان  هب  یصخش  ماگنه  نیا  رد 

179/20 ح 6. راونألا : راحب  127/8 ح 97 ، یفاکلا : - 1
.دوش ارجا  هداد  ماجنا  هک  يراک  دننامه  يراک  صخش  رب  هک  تسا  نآ  صاصق  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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150 ص :

دوخ رتش  رب  امـش  مدمآ ، لابقتـسا  هب  نم  دیدمآ  یم  فئاط  زا  هک  یماگنه  ادخ ؛  لوسر  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  و 
راک نیا  مناد  یمن  درک و  دروخرب  نم  مکـش  هب  دینزب  رتش  هب  هک  دیدرک  دنلب  ار  نآ  دیتشاد ، یکیراب  هخاش  تسد  رد  دیدوب و  راوس 

.دوب دصق  يور  زا  يدمع و  ای  تفرگ  تروص  امش  فرط  زا  ًاهابتشا 

: دومرف سپس  .مشاب  هداد  ماجنا  دمع  يور  زا  ار  يراک  نینچ  هک  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.روایب نم  دزن  ریگب و  ار  کیراب  هخاش  نامه  ورب و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  لالب ، يا 

ملاع نیا  رد  تسا  رضاح  امش  زا  یـسک  هچ  مدرم ؛  يا  دز : یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  رازاب  هچوک و  رد  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  لالب 
ضرعم رد  تمایق  زا  لـبق  ار  دوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  مرکا  ربمغیپ  نونکا  دوش ، صاـصق  وا  اـب  تماـیق  زا  شیپ  ینعی 
درمریپ نآ  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـکنیا  اـت  تـسا -  هداد  هـمادا  ار  ثیدـح  و  تـسا -  هداد  رارق  صاـصق 

.امش يادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  يا  مرضاح  اجنیا  رد  منم و  تفگ : تساخرب و  درمریپ  تساجک ؟

.يوش یضار  هکنیا  ات  نک  صاصق  نم  زا  اجنیا و  ایب  دومرف : ترضح 

.دز رانک  ار  نآ  ترضح  نزب ، رانک  دوخ  مکش  زا  ار  نهاریپ  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع 

ار نآ  مراذگ و  امـش  مکـش  رب  ار  دوخ  ياه  بل  یهد  یم  هزاجا  ایآ  امـش ؛  يادف  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  درمریپ 
؟ مسوبب

شتآ زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  مکش  زا  صاصق  ّلحم  نیا  هب  تفگ : درمریپ  هاگنآ  .دندومرف  هزاجا  ترـضح 
.مرب یم  هانپ  خزود 

لوسر يا  منک  یم  وفع  تفگ : یئامن ؟ یم  وفع  ای  ینک  یم  صاصق  ایآ  هداوس ؛  يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.ادخ

: دومرف درک و  اعد  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

«. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  کّیبن  نع  یفع  امک  سیق  نب  هداوس  نع  فعا  ّمهللا  »

(1)  . ...درک وفع  ار  وت  ربمایپ  وا  هک  روط  نامه  هدب  رارق  دوخ  ششخب  وفع و  دروم  ار  سیق  نب  هداوس  اراگدرورپ !  راب 

507/22 ح 9. راونألا : راحب  سلجم 92 ، 732 ح 6  قودص : یلاما  - 1
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: دیامرف یم  دهد و  یم  باوج  ًالبق  دننک  دراو  ناشیا  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یلاکشا  هّیضق  نیا  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  ّفلؤم 

لقن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرتدایز  لئاضف  بقانم و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  يارب  ارچ  دنک  لاوئس  یسک  رگا 
: میئوگ یم  باوج  رد  تسا ، نارگیدزا  رت  فیرش  رترب و  وا  هکنآ  اب  يا  هدرک 

هب نآ  تشگرب  تقیقح  رد  مینک  شیاتـس  حدـم و  ار  وا  مینک و  فیـصوت  ار  هاـم  اـم  هچ  ره  تسا ، ّیبـن  تـمظع  عباـت  ّیلو  تـمظع 
.تسا دیشروخ  رون  عبات  هام  روناریز  تسا ، دیشروخ 

اذـل دنتـسه  یکی  تقیقحرد  ینطاب و  ماقم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  رگید 
.تسا ربمایپ  فیصوت  اهنآ  فیصوت 

ّمهم تسین و  یفالتخا  ناناملسم  نایمرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ّیبن  تلیـضف  ّتیـصخش و  هب  تبـسن  هکنیا  رگید 
دنراد اعّدا  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  راکنا  ار  نآ  یـضعب  هک  تسا  وا  نیرهاـط  دـالواو  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  رکذ 

.دنا هدرک  قیدصت  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

، دوب ترضح  نآ  نانیـشناج  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یفّرعم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شالت  مامت  هکنیا  رگید 
هب یلو  تسا  هدرک  بانتجا  تسین  هدیدنـسپ  هک  نتـشیوخ  ندوتـس  زا  هدومن و  يروآدای  مدرم  يارب  ار  اهنآ  لئاضف  تـالامک و  اذـل 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  فیصوت  حدم و  تسا  هدش  یفّرعم  ربمغیپ  سْفَن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هلهابم  هیآ  ياضتقم 
.ددرگ یم  رب  زین  ملسو  هلآو 

تاولـص تلیـضف  رد  یباب  دوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لئاضف  رکذ  هک  باب  نیا  لابند  هب  ام  دـیامرف : یم  نآ  زا  سپ 
بلق ینامداشو  رورـس  ثعاب  هک  میا  هدرک  لقن  یئابیز  تایاکح  بلاج و  تاـیاور  نآ  ردو  هداد  لیکـشت  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف 

: ددرگ امش 
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نداتسرف تاولص  تلیضف 

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا : هدومرف  نایبلا » هدبز   » باتک رد  هرـس  سدـق  یلیبدرا  قّقحم   1  / 65
.دش لاوئس  دتسرف » یم  دورد  ربمغیپ  رب  شا  هکئالم  ادخ و   » (1)« ّیبنلا یَلَع  نوُّلَُصی  هَتَِکئالَمَو  َهَّللا  َّنإ   » هفیرش هیآ  هرابرد  ملسو 

: دومرف باوج  رد  ترضح  نآ 

.مداد یمن  ربخو  متشاد  یمنرب  نآ  زا  هدرپ  دیدوب  هدرکن  لاوئس  نم  زا  رگا  تسا ، ناهنپ  هدیشوپ و  مولع  زا  نیا 

هتـشرف ود  نآ  دتـسرف  تاولـص  نمرب  وا  دوش و  نم  زا  يدای  یناملـسم  دزن  هاگ  ره  تسا ، هتخاس  لّکوم  نم  رب  ار  هتـشرف  ود  دنوادخ 
.دنیوگ نیمآ  هتشرف  ود  نیا  ياعد  هب  شناگتشرف  ریاس  ادخ و  دزرمایب ، ارت  دنوادخ  کل » هَّللا  رفغ  : » دنیوگ

، دزرماین ارت  ادخ  کل » هَّللا  رفغ  ال  : » دنیوگ هتشرف  ود  نآ  دتسرفن  تاولـص  نم  رب  وا  دیآ و  نایم  هب  نم  زا  يدای  یناملـسم  دزن  رگا  و 
(2) .دنیوگ نیمآ  هتشرف  ود  نیا  ياعد  هب  زین  ناگتشرف  ادخ و 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا : هدومرف  زین  و 

(3) .هتمحر نم  ّلجوّزع  هَّللا  هدعبأف  رانلا  لخدف  ّیلع  ّلصی  ملف  هدنع  ترکذ  نم 

هیآ 56. بازحا ، هروس  - 1
.یلائللا یلاوغ  زا  لقن  هب  279/85 و 68/94 ح 57  راونألا : راحب  ، 85 نایبلا : هدبز  - 2

49/94 ح 7. راونألا : راحب  سلجم 85 ،  676 ح 20  قودص : یلاما  - 3
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.تسا هدرکرود  شتمحر  زا  ار  وا  ادخ  ددرگ  شتآ  لخاد  سپ  دتسرفن  تاولص  نم  رب  موش و  دای  وا  دزن  نم  هک  یسک 

« ددرگ یم  شتآ  لخاد  دتسرفن  تاولص  نم  رب  موش و  دای  یسک  دزن  رگا  : » تسا هدومرف  هک  ثیدح  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.تسا بجاو  دشاب  نینچ  هک  یلمع  ره  هدش و  هداد  باذع  هدعو  نآ  كرت  رب  اریز  تسا  بجاو  لمع  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا 

بوجو هب  لئاق  هّیداّجس -  هفیحص  حراش  هللا -  مهمحر  ناخ  یلع  دّیـس  یخرک و  دادقم ، لضاف  هیوباب ، نبا  لثم  ءاملع  زا  يا  هّدع  و 
.دنا هدرک  رایتخا  ار  لوق  نیا  يرشخمز  يواحط و  مه  هّماع  نایم  رد  دنتسه ، نآ 

هک یماگنه  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  ثیدـح  نمـض  رد  شریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  يزار  حوتفلاوبا  خیـش   2  / 66
زارد وا  فرط  هب  ار  شتـسد  هک  دومرف  هدارا  درک ، هدـهاشم  دوخ  رانک  رد  ار  ءاّوح  دـش  رادـیب  باوخ  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

.دندرک یهن  ار  وا  ناگتشرف  دنک ،

؟ تسا هدیرفاین  نم  يارب  ار  وا  ادخ  ایآ  دومرف :

.يزادرپب دیاب  ار  وا  رهَم  یلو  هدیرفآ  وت  يارب  دنداد : باوج 

؟ تسا يزیچ  هچ  وا  رهم  دومرف :

(1) .یتسرفب تاولص  دّمحم : لآو  دّمحم  رب  دیاب  هبترم  هس  تاّرم ،» ثالث  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  یّلصت  نأ  : » دنتفگ

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   3  / 67

.دیتسرفب تاولص  دایز  وا  رب  دمآ  نایم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يدای  هاگره 

فلأ هیلع  هَّللا  یّلص  هدحاو ، هالص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلع  یّلص  نم  ّهنإف 

(. فالتخا یمک  اب   ) رطس 12  33/15 راونألا : راحب  ، 176/9 يزار : حوتفلاوبا  ریسفت  - 1
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.هتکئالم هالصو  هیلع  هَّللا  هالصل  دبعلا  یلع  یّلص  ّالإ  هَّللا  هقلخ  اّمم  یش ء  قبی  ملو  هکئالملا ، نم  ّفص  فلا  یف  هالص 

ناگتشرفزا فص  رازه  رد  تاولص  رازه  وا  رب  ادخ  دتسرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  کی  هک  یـسک  انامه 
.دنا هداتسرف  تاولص  وا  رب  ناگتشرف  ادخ و  اریز  دنتسرف ، یم  دورد  صخش  نآ  رب  هدیرفآ  ادخ  هچنآ  و  دتسرف ، یم 

وا زا  ترـضح  نآ  تیب  لـها  لوـسر و  ادـخ و  و  تسا ، رورغم  ناداـن و  دـشاب  هتـشادن  تبغر  لـیم و  يراـک  نـینچ  رب  هـک  یـسک  و 
(1) .دنرازیب

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قئادح »  » باتک رد   4  / 68

وردپ درک : ضرع  مهدن ؟ یتراشب  هدژم و  ار  وت  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
.دیهد یم  تراشب  ار  ام  یبوخ  ریخ و  هب  هراومه  امش  تیادف ؛  مردام 

.تسا هدروآ  يزیگنا  تفگش  ربخ  میارب  لیئربج  دومرف :

؟ تسا هتشاد  هضرع  ناتروضح  يربخ  هچ  درک : ضرع 

: تسا هتفگ  وا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ناک نإو  هالص ، نیعبس  هکئالملا  هیلع  ّتلصو  ءامـسلا ، باوبأ  تحتف  یتیب  لهأ  یلع  هالـصلاب  عبتأو  ّیلع  یّلـص  اذإ  یتُّما  نم  لجرلا 
.رجشلا نم  قرولا  ُّتاحتی  امک  بونذلا  هنع  ُّتاحتت  ّمث  ًءاّطخ ، ًابنذم 

ناگتشرف دوش و  هدوشگ  وا  يور  هب  نامسآ  ياهرد  دزاس  قحلم  نآ  هب  زین  ارم  تیب  لها  دتسرف و  تاولص  نم  رب  متّما  زا  یـسک  رگا 
ناتخرد زا  گرب  هک  روط  نامه  دزیرب  شناهانگ  نآ  رثا  رب  و  دشاب ، رایـسب  وا  ياطخ  راکهنگ و  هچرگ  دنتـسرف  تاولـص  داتفه  وا  رب 

.دزیر یم 

تاولـص وا  رب  راب  داتفه  امـش  ناگتـشرف !  يا  دیامرف : شا  هکئالم  هب  دهد و  باوج  وا  هب  هتفریذپ و  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
وا و نیب  تخاسن ، قحلم  نآ  هب  ارم  تیب  لها  داتسرف ، تاولص  هک  نم  رب  رگا  .میوگ و  یم  دورد  وا  رب  هبترم  دصتفه  نم  دیداتسرف و 

دوش و عنام  باجح  داتفه  نامسآ 

لقن هب   65/94 30/17 ح 11 و و ج : راونألا : راحب  1211/4 ح 4 ، هعیشلا : لئاسو  1517/9 ح 10 ، یفاولا : 492/2 ح6 ، یفاکلا : - 1
لامج یفاکزا ، لقن  هب  328/3 ح 9 و 336 ح 15  ناهرب : ریسفت  ، 154 لامعألا : باوث  زا  لـقن  هب  رابخألا و ص 57 ح 32  عماـج  زا 

.هیوباب نبا  زا  لقن  هب  461/2 ح 29  تایآلا : لیوأت  ، 232 عوبسُالا :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 179 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

ربمغیپ تیب  لها  هکنیا  ات  دیربن  الاب  ار  وا  ياعد  دیامرف : شناگتـشرف  هب  دهدن و  باوج  وا  هب  دریذپن و  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
ار متیب  لـها  نم  هب  هکنیا  اـت  دـندرگ  شیاـعد  وا و  شریذـپ  زا  عناـم  هشیمه  يارب  سپ  دـنک ، قـحلم  ترـضح  نآ  هب  تاولـص  رد  ار 

(1) .دنک همیمض 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   5  / 69

هَّللا یّلص  هّرم  هئام  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  یّلص  نمو  هّرم ، هئام  هتکئالمو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ًارـشع ، دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  یّلـص  نم 
.ًافلأ هتکئالمو  هیلع 

و دنتـسرف ، یم  دورد  وا  رب  هبترم  دص  شناگتـشرف  ادخ و  دتـسرف ، تاولـص  راب  هد  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هک  یـسک 
.دنتسرف یم  دورد  وارب  هبترم  رازه  شناگتشرف  ادخ و  دتسرف  تاولص  راب  دص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  یسک 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  و 

.(2)« ًامیحَر َنینِمْؤُْملِاب  َناکَو  رُونلا  َیلإ  تاُملظلا  نِم  مکَجِرُْخِیل  هتَِکئالَمَو  مْکیَلَع  یّلَُصی  يذَّلا  َوُه  »

ینشور هب  دننک و  جراخ  اه  یکیرات  زا  ار  امش  ات  دتسرف ، یم  تمحر  دورد و  امش  رب  شناگتـشرف  هارمه  هب  هک  تسا  يدنوادخ  وا  »
(3) «. تسا نابرهم  رایسب  نامیا  لها  رب  وا  و  دنناسرب ، اه  یئانشور  و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا   6  / 70

.دّمحم لآو  دّمحم  یلع  هالصلا  نم  لقثأ  یش ء  نازیملا  یف  ام 

.تسین مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  رت  نیگنس  يزیچ  تانسح  هّفک  لامعا و  يوزارت  رد 

ار نآ  هللا  همحر  یلماـع  ّرح  خیـش  و  . 73 رابخألا : عماج  ح 30 ،  56/94 راونألا : راـحب  سلجم 85 ،  ح 18   675 قودـص : یلاما  - 1
یلاـما زا  لـقن  هـب  ح 28   461/2 تاـیآلا : لـیوأت  رد  هللا  هـمحر  نیدـلا  فرـش  دّیــس  و  ح 10 ،  1220/4 هعیـشلا : لئاسو  باـتکرد 

: لـئاسولا كردتـسم  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  هللا  همحر  يرون  ثّدـحم  دـنا ، هدرک  لـقن   157 لاـمعألا : باوـث  :345 و  قودص
.تسا هدومن  تیاور  فالتخا ) یمک  اب   ) 237 عوبسُالا : لامج  زا  لقن  هب  354/5 ح7 

هیآ 43. بازحأ ، هروس  - 2
1518/9 ح 14. یفاولا : 493/2 ح 14 ، یفاکلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ادـخ لوسر  دروآ ، یم  مک  دـنهد  یم  رارق  تسا  لامعا  شجنـس  هلیـسو  هک  نازیم  رد  ار  یـصخش  لامعا  تمایق  يادرف  دومرف : دـعب 
دوش و نیگنس  شتانـسح  هّفک  دراذگ ، وا  نازیم  رد  دنک و  رـضاح  هداتـسرف  صخـش  نیا  هک  ار  یتاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(1) .دنک ادیپ  يرترب 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   7  / 71

(2) .قافنلاب بهذت  اّهنإف  ّیلع  هالصلاب  مکتاوصأ  اوعفرإ 

.دزاس یم  فرطرب  ار  یئورود  قافن و  راک  نیا  اریز  دینک ، دنلب  ار  دوخ  يادص  نداتسرف  تاولص  ماگنه 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هرس  سدق  قودص  خیش   8  / 72

(3) .ًامده بونذلا  مدهت  اّهنإف  هلآو ، دّمحم  یلع  هالصلا  نم  رثکیلف  هبونذ  هب  رّفکی  ام  یلع  ردقی  مل  نم 

اریز دتـسرف ، تاولـص  دایز  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  دـیاب  درادـن  ددرگ  شناهانگ  هراّفک  هک  يراک  یئاناوت  هک  یـسک 
.دنک یم  دوبان  ار  نآ  دزاس و  یم  ناریو  ار  هانگ  ناینب  تاولص 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  يدنوار  بطق   9  / 73

ایندـلل نوثالث  اهنم : هجاح ، هئام  هل  هَّللا  یـضق  هبلق ، نم  صـالخإو  هّینب  هدـحاو  هّرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  یّلـص  نم 
.هرخآلل نوعبسو 

وا تجاح  دص  دنوادخ  دتسرف  تاولص  ینطاب  صالخا  حیحص و  ّتین  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  راب  کی  سک  ره 
.دشاب ترخآ  روما  هب  طوبرم  نآ  تجاح  داتفه  ایند و  هب  طوبرم  نآ  تجاح  یس  هک  دنک  هدروآرب  ار 

49/94 ح 9. راونألا : راحب  تیاور ،) زا  یتمسق   ) 12 دانسألا : برق  494/2 ح 15 ، یفاکلا : - 1
493/2 ح 13. یفاکلا : 59/94 ح 41 ، راونألا : راحب  ، 159 لامعألا : باوث  - 2

.رابخألا عماج  زا  لقن  هب  نمض ح 52  47/94 ح2 و ص 63  راونألا : راحب  سلجم 17 ، 131 ح 8  قودص : یلاما  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربغمیپ  و 

.مویلا کلذو  هلیللا  کلت  هبونذ  هل  رفغی  نأ  ّلجوّزع  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  ًاقوشو ، ًاّبح  تاّرم  ثالث  موی  ّلک  ّیلع  یّلص  نم 

بش و نآ  رد  هک  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  دتـسرف  تاولـص  قوش  ّتبحم و  يور  زا  راب  هس  زور  ره  نم  رب  هک  یـسک 
(1) .دزرمایب ار  وا  دشخبب و  هداد  ماجنا  زور 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  هعومجم  رد  هرس  سدق  لّوا  دیهش   10  / 74

ّیبنلا یلع  هالصلا   » دعبیو ب سنإلا  ناطیـشو  میظعلا ،» ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح  ال   » دعبیو ب ّنجلا ، ناطیـش  ناناطیـش : ناطیـشلا 
(2) «. هلآو

و ددرگ ، یم  رود  میظعلا » ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  ـالو  لوح  ـال   » نتفگ هب  نآ  تسا و  ّنج  هفیاـط  زا  هک  یناطیـش  تسا : هنوگ  ود  ناـطیش 
.دوش یم  رود  ناسنا  زا  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  هب  نآ  تسا و  نایمدآ  هفیاط  زا  هک  یناطیش 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  رابخألا » عماج   » باتک رد   11  / 75

(3) .هیفاعلا نم  ًاباب  هیلع  هَّللا  حتف  هّرم  ّیلع  یّلص  نم 

.دیامرف زاب  وا  يور  هب  تیفاع  زا  يرد  ادخ  دتسرف  تاولص  نم  رب  رابکی  سک  ره 

لقن ملع  لها  زا  منادرگاشزا  یضعب  هک  تسا  یبلطم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  دییأت  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.تسا هدرک 

یئانیب مدیسرت  یم  هک  يّدح  هب  مدش  التبم  يدیدش  درد  مشچ  هب  تفگ : وا 

331/5 ح 6. كردتسملا : 70/94 ح 63 ، راونألا : راحب  ، 225/89 يدنوار : تاوعد  - 1
.هللا همحر  دیهش  هعومجم  زا  لقن  هب  342/5 ح 41  كردتسملا : - 2

333/5 و 334 ح 12. كردتسملا : 63/94 ح 52 ، راونألا : راحب  69 ح5 ، رابخألا : عماج  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تّدـم رد  .مدومن  تموادـم  نآ  رب  نمو  دومرف ؛ شرافـس  نداتـسرف  تاولـص  داـیز  هب  ارم  یـصخش  باوخ  رد  مهد ، تسد  زاار  دوخ 
: دوب نینچ  درک  شرافس  هک  یتاولص  رکذ  نآو  داد  افش  ارم  تاولص  تکرب  هب  دنوادخ  یمک 

«. ءاودو ءاد  ّلک  ددعب  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  »

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یتیاور  رد   12  / 76

.هّرذ (1) هبونذ  نم  قبی  مل  هّرم ، ّیلع  یّلص  نم 

.دنامن یقاب  يزیچ  شناهانگ  زا  دتسرف  تاولص  راب  کی  نم  رب  سک  ره 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  دوعسم  نبا   13  / 77

(2) .ایندلا راد  یف  هالص  ّیلع  مهرثکأ  همایقلا  موی  یب  سانلا  یلوأ 

.دشاب هداتسرف  تاولص  نم  رب  رتدایز  ایند  رد  هک  تسا  یسک  نم  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  تمایق  يادرف 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   14  / 78

لیم نآ  زا  یتّدـم  دوـب ، باـّنع  زا  یقبط  اـهنآ  يور  شیپ  هک  مدـید  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  مردارب  هزمح و  میوـمع  اـیؤر  ملاـع  رد 
، دندروخ نآ  زا  زین  یتّدم  يارب  دش و  لیدبت  امرخ  هب  روگنا  سپـس  دـندروخ ، نآ  زا  یتّدـم  دـش و  لیدـبت  روگنا  هب  سپـس  دـندرک 

؟ دیتفای لمع  نیرترب  ار  لامعا  زا  کی  مادک  امش ، يادف  مردپ  متفگ : متفر و  اهنآ  کیدزن  هاگنآ 

: دندرک ضرع  راوگزب  ود  نآ 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبحو  ءاملا ، یقسو  کیلع ، هالصلا  لامعألا  لضفأ  اندجو  تاهّمُالاو ، ءابآلاب  كانیدف 

نب ّیلع  یتسود  ناگنشت و  ندرک  باریس  امش ، رب  نداتسرف  تاولـص  ار  لامعا  نیرترب  هَّللا ، لوسر  ای  امـش  يادف  ام  ناردام  ناردپ و 
(3) .میتفای مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

333/5 و 334 ح 13 و 14. كردتسملا : 63/94 ح 52 ، راونألا : راحب  69 ح 6 و 7 ، رابخألا : عماج  - 1

333/5 و 334 ح 13 و 14. كردتسملا : 63/94 ح 52 ، راونألا : راحب  69 ح 6 و 7 ، رابخألا : عماج  - 2
.95/1 هّمغلا : فشک  331/5 ح7 ، كردتسملا : لیذ ح 63 ،  70/94 راونألا : راحب  90 ح 227 ، يدنوار : تاوعد  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رداون »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار   15  / 79

(1) .هجاح هئام  هل  هَّللا  یضق  هّرم ، هئام  دّمحم  یلع  یّلص  نم 

.دیامرف هدروآرب  ار  وا  تجاح  دص  دنوادخ  دتسرف  تاولص  نم  رب  هبترم  دص  سک  ره 

ترضح نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  يزار  حوتفلاوبا  خیـش   16  / 80
: دومرف

باسح لوغشم  دوب ، تشگنا  رازه  وا  تسد  ره  رد  تشاد و  تسد  رازه  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  دوخ  ینامـسآ  ریـس  رد  جارعم  بش 
.درک یم  هرامش  شناتشگنا  اب  دوب و  ندرک 

؟ دنک یم  باسح  ار  يزیچ  هچ  تسیک و  هتشرف  نیا  متفگ : لیئربج  هب 

.تسا هدمآ  دورف  نیمز  رب  نامسآ  زا  ناراب  هرطق  دنچ  دنک  یم  باسح  تسا و  ناراب  تارطق  رب  لّکوم  هتشرف  نیا  تفگ :

؟ یناد یم  هدیراب  نیمز  رب  شنیرفآ  يادتبا  زا  هک  ار  ناراب  تارطق  دادعت  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح 

هب نامسآ  زا  ناراب  هرطق  دنچ  مناد  یم  اهنت  هن  تسا  هداتـسرف  شناگدیرفآ  يوس  هب  قح  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ  هب  مسق  درک : ضرع 
هرطق دنچ  يدابآ و  رد  هرطق  دنچ  یکشخ و  رد  هرطق  دنچ  وایرد  رد  هرطق  دنچ  هک  مناد  یم  مه  ار  نآ  لیصفت  هکلب  هدش  لزان  نیمز 

.تسا هدمآ  دورف  ناتسروگ  رد  هرطق  دنچ  راز و  هروش  رد  هرطق  دنچ  غاب و  رد 

لوسر يا  درک : ضرع  دید  نینچ  هک  وا  و  مدرک ، بّجعت  وا  يروآدای  ظفح و  زا  نم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.مناوتان زیچ  کی  هبساحم  زا  مراد  يروآدای  ظفح و  ناتشگنا و  اهتسد و  رظن  زا  هک  یتردق  نیا  همه  اب  ادخ ! 

: درک ضرع  تسا ؟ زیچ  مادک  باسح  مدرک : لاوئس 

نّولصیف مهدنع  کمسا  رکذیف  ًاعمجم  نورضحی  کتُّما  نم  موق 

332/5 ح 10. كردتسملا : ح 185 ، يدنوار : رداون  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
http://www.ghaemiyeh.com


160 ص :

.مهباوث رصح  یلع  ردقأ  انأف ال  کیلع ،

زا نم  دنتـسرف ، تاولـص  امـش  رب  دـیآ  نایم  هب  امـش  كراـبم  ماـن  نوچ  دنـشاب و  هدرک  عاـمتجا  یّلحم  رد  هک  امـش  تّما  زا  يا  هّدـع 
(1) .مزجاع نآ  باوث  شرامش 

: تسا هدرک  لقن  هنیدم » خیرات   » باتک رد  يولهد  ّقحلادبع  خیش   17  / 81

یمن مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـصزا  ریغ  یئاعد  ّجـح  ياه  فقوم  ریاس  یعـس و  فاوط و  رد  هک  دـندید  ار  يدرم 
.دناوخ

؟ یناوخ یمن  هدش  دراو  اهناکم  نیا  زا  کی  ره  هب  تبسن  هک  یئاهاعد  ارچ  دنتفگ : وا  هب 

تفر ایند  زا  نوچ  مردپ  هک  تسنیا  شتّلع  .مهدن و  تکرش  نآ  اب  ار  يرگید  ياعد  متسرف و  تاولص  طقف  هک  ما  هدرک  دهع  تفگ :
باوخ رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دعب  مدش ، كانمغ  رایـسب  نآ  هدهاشم  زا  مدید و  غالا  لثم  ار  وا  تروص 

: دومرف مدرک ، لاوئس  ترضح  نآ  زا  هّیضق  نیا  ببس  زا  مدرک و  تعافش  مردپ  يارب  متفرگ و  ار  وا  ناسحا  نماد  مدید و 

.تسا نینچ  دنک  هشیپ  يراوخابر  هک  سک  ره  يازس  دوب و  راوخابر  تردپ 

.توفعو کتعافش  تلبق  اذلو  هّرم ، هئام  مانملا  دنع  هلیل  ّلک  یف  ّیلع  یّلصی  ناک  كدلاو  نکلو 

نیا رطاخ  هب  ام  داتـسرف ، یم  تاولـص  نم  رب  هبترم  دص  ندیباوخ  ماگنه  بش  ره  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  یتّیـصوصخ  وت  ردپ  یلو 
.میدیشخب ار  وا  میتفریذپ و  وا  هرابرد  ار  وت  تعافش  لمع 

راـگدرورپ و تیاـنع  ببـس  تفگ : هک  مدینـشوا  نفد  ماـگنه  یفتاـه  زا  مدرک و  هدـهاشم  هاـم  دـننام  ینارون  ار  مردـپ  هرهچ  هاـگنآ 
(2) .داتسرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هک  دوب  یئاه  تاولص  نامه  تردپ  شزرمآ 

 . 355/5 ح 8 كردتسملا : ، 228/2 حوتفلا : وبا  ریسفت  - 1
«587 رهاوجلا : هنیزخ   » باتک رد  هللا  همحر  يدـنواهن  و  « 94/2 مالـسلا : راد   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثّدـحم  ار  تیاکح  نیا  - 2

.دنا هدرک  لقن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  نیدلا  نیز  رسپ  دمحا  خیش  دوخ  نارود  هناگی  زا  هرس  سدق  يرون  ثّدحم   18  / 82

يا هشوت  داز و  هک  مدرک  هلان  هوکـش و  وا  دزن  مدرک و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  باوخ  ملاع  رد 
.مروآ اجب  متسناوتن  ار  حلاص  لامعا  و  متفاین ، قیفوت  صلاخ  هبوت  يارب  ما ، هدرکن  هدامآ  ترخآ  يارب 

: دومرف ترضح 

.نیدلا موی  یلإ  هلآو  دّمحم  یلع  کتالص  ضوع  کل  هلعجنو  کلذب  لمعن  نحنو  هلآو ، دّمحم  یلع  هالصلا  رثکت  نأ  کیلع 

امـش هک  یتاولـص  ضوع  شاداپ ، ماقم  رد  اـم  و  دـیتسرفب ، تاولـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  داـیز  هک  تسا  نیا  تسا  امـش  رب  هچنآ 
(1) .میهد یم  ماجنا  امش  يارب  تمایق  زور  ات  دیا  هدرکن  ادیپ  قیفوت  شماجنا  هب  هک  ار  حلاص  لامعا  نآ  دیا  هداتسرف 

: دومرف یصخش  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   19  / 83

؟ تسیچ  (2) یَّلَصَف » ِهِّبَر  مْسا  رَکَذَو   » دنوادخ شیامرف  نیا  ینعم 

.دناوخب زامن  دزیخرب و  دروآ  دای  هب  ار  شراگدرورپ  مان  هاگ  ره  ینعی  درک : ضرع 

.تسا اسرف  تقاط  راوشد و  یسب  دشاب  هدرک  یفیلکت  نینچ  دنوادخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف تسا ؟ هنوگچ  هیآ  يانعم  سپ  درک : ضرع 

.هلآو دّمحم  یلع  یّلص  ّهبر  مسا  رکذ  امّلک 

(3) .دتسرفب مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دروآ  دای  هب  ار  شراگدرورپ  مان  هاگ  ره 

.112/2 مالسلا : راد  - 1
هیآ 15. یلعا ، هروس  - 2

494/2 ح 18. یفاکلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دای هب   » (1)« باذَعلا َءوُس  مُکَنُوموُسَی  َنوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  مُکاْنیََّجن  ْذإَو   » هفیرـش هیآ  لیذ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد   20  / 84
: دومرف ترضح  نآ  دندرک ،» یم  هجنکش  باذع  نیرتدب  هب  ار  امش  اهنآ  میداد و  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  امش  هک  یماگنه  دیروآ 

ار اهنآ  دـننک  رارف  هکنیا  سرت  زا  دـنتفرگ و  یم  راکب  نامتخاس  يارب  لِگ  ندیـشک  هب  ار  ناـشیا  هک  دوب  نیا  اـهنآ  دـیدش  باذـع  زا 
یم ریگ  نیمز  ای  دندرم  یم  دندرک و  یم  طوقـس  الاب  زا  اسب  هچ  دندرب و  یم  الاب  اه  نابدرن  زا  ار  لِگ  یتخـس  اب  دـندرک ، یم  دـنبرد 
: داتسرف ماغیپ )  ) یحو مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  ات  دندرک  یمن  اهنآ  هب  یئانتعا  چیه  دندش و 

: وگب دوخ  موق  هب 

.مهیلع فّفخیل  نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  یلع  هالصلاب  ّالإ  ًالمع  نؤدتبیال 

.ددرگ ناسآ  اهنآ  رب  راک  نآ  ات  دننکن  عورش  وا  راهطا  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  اب  زج  ار  یلمع 

.دش کبس  ناشیارب  راوشد  ياهراک  دندرک و  ارجا  ار  روتسد  نیا  اهنآ 

ار تاولص  شدوخ  تسا  نکمم  شیارب  رگا  دش  ریگ  نیمز  ای  درک  طوقس  تاولـص  ندرک  شومارف  رثا  رب  هک  سک  ره  دومرف : زین  و 
.دنکن دراو  يررض  تراسخ و  وا  هب  يراتفرگ  نآ  ات  دتسرف ، تاولص  وا  ياج  هب  يرگید  تسین  رودقم  شیارب  رگا  و  دیوگب ،

.دندنام ملاس  دندرک و  لمع  ار  روتسد  نیا  مه  اهنآ 

: دومرف دنتشک ،» یم  ار  امش  نارسپ   » (2)« مُکَءاْنبأ نوُحِّبَُذی   » هیآ زا  تمسق  نیا  ریسفت  رد  و 

شلمح نارود  دنهدن و  شرازگات  داد  یم  هوشر  دنتـشامگ  یم  اهنآ  رب  هک  یئاه  هلباق  هب  دش  یم  هلماح  اهنآ  ياهنز  زا  یکی  هاگ  ره 
تاولص هبترم  هد  درک و  یم  اهر  يا  هداتفا  رود  ّلحم  ای  یهوک  خاروس  ای  یئارحص  رد  ار  وا  دمآ  یم  ایند  هب  رسپ  یتقو  و  دوش ، مامت 

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 

هیآ 49. هرقب ، هروس  - 1

هیآ 49. هرقب ، هروس  - 2
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ياذغ رگید  تشگنا  زا  دیکم و  یم  ریش  وا  تشگنا  کی  زا  دنک ، تیبرت  ار  وا  ات  درک  یم  رومأم  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  داتـسرف ، یم 
هتـشک هک  دوب  یتارفن  زا  شیب  دندنام  ملاس  هک  یئاهنآ  دادعت  و  دـندرک ، دـشر  لیئارـسا  ینب  لکـش  نیا  هب  دروخ و  یم  میالم  مرن و 

.دندش

: دومرف دنتشاد ،» یم  هگن  هدنز  ار  امش  ياه  نز   » (1)« مُکَءاِسن َنُویْحَتْسَی   » هیآ زا  تمسق  نیا  ریسفت  رد  و 

نارتخد و دنتفگ : دـندرک و  هلان  هّجـض و  هدـمآ  یـسوم  ترـضح  دزن  هکنیا  ات  دـنتفرگ ، یم  يزینک  هب  دنتـشاذگ و  یم  یقاب  ار  اهنآ 
.شیدنیب ام  يارب  يا  هراچ  دنراد  یم  او  تمدخ  هب  دنریگ و  یم  راکب  ار  ام  نارهاوخ 

.دننک ادیپ  تاجن  ات  دنتسرفب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هک  دومرف  رما  ار  اهنآ  ترضح 

: دومرف میدیشخب ،» تاجن  ار  امش  میتفاکش و  ار  ایرد  هک  یماگنه   » (2)« مُکاْنیَْجنأَف َرْحَبلا  مُِکب  اْنقَرَف  ْذإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  و 

: وگب لیئارسا  ینب  هب  داتسرف : یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیسر  ایرد  رانک  یسوم  ترضح  هک  یماگنه 

هلآو دّمحم  یخأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  هیالو  مکسفنأ  یلع  اودیعأو  یئامإو ، يدیبع  دّیـس  دّمحم  رکذ  مکبولقب  اوّرقأو  يدیحوت  اودّدج 
.نیبّیطلا

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردارب  تیالو  اب  دیئامن و  رارقا  ار  مناگدـنب  رورـس  دّـمحم  تّوبن  ناتیاهلد  هب  دـیروآ و  رطاخب  ارم  دـیحوت 
.دینک دهع  دیدجت  مالسلا 

.دش دهاوخ  نیمز  دننامه  امش  يارب  ایرد  بآ  دیدرک  نینچ  رگا  .هدب  روبع  بآ  نیا  يور  رب  ارم  ایادخ !  دیئوگب : و 

.دومرف ناشیا  هب  ار  یهلا  روتسد  نیا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

گرم زا  سرت  زج  رگمو  یهد ، یم  روتـسد  ام  هب  تسین  ام  دنیآ  شوخ  دـنک و  یم  تحاران  ار  ام  هک  يزیچ  دـنتفگ : باوج  رد  اهنآ 
نوعرف زا  ار  ام  هک  دوب 

هیآ 49. هرقب ، هروس  - 1

هیآ 50. هرقب ، هروس  - 2
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ام رـس  رب  هچ  میناد  یمن  يزادـنا و  یم  تاـملک  نیا  اـب  بآ  هوبنا  ياـیرد  نیا  هب  ندرک  هشیدـنا  نودـب  ار  اـم  وت  نوـنکا  داد ، يرارف 
.دمآ دهاوخ 

ادخ ایآ  دشاب  خسرف  راهچ  جـیلخ  نیا  تسین  ّمهم  درک : ضرع  یـسوم  ترـضح  هب  دوب  راوس  بکرم  رب  هکیلاح  رد  اّنحوی  نب  بلاک 
؟ میوش لخاد  میئوگب و  ار  اهنیا  ام  هک  هدومرف  رما  راک  نیا  هب  ار  وت 

دّمحم تّوبن  راگدرورپ و  دیحوت  هب  داتـسیا ، هاگنآ  هلب ، دومرف : یهد ؟ یم  نامرف  نآ  هب  ار  ام  مه  وت  درک : ضرع  هلب ، دومرف : یـسوم 
: درک ضرع  سپس  درک ، هزات  اهنآ  اب  ار  دوخ  دهع  درک و  رارقا  مالسلا  مهیلع  وا  نیرهاط  دالوا  نینمؤملاریما و  تیالو  و 

روبع بآ  نیا  رب  ارم  دـنراد  وت  دزن  هک  یماقم  هب  ناراوگرزب و  نیا  يوربآ  هب  ایادـخ  ءاـملا ،» اذـه  نتم  یلع  ینزّوج  مههاـجب  ّمهللا  »
.هدب

ياهتنا هب  هکنیا  ات  دوب  راومه  مرن و  نیمز  دـننام  شیارب  بآ  ایوگ  داتفا و  هار  هب  بآ  يور  رب  درب و  بآ  نایم  هب  ار  دوخ  بسا  سپس 
: تفگ لیئارسا  ینب  هب  تشگرب و  تعرس  اب  سپس  دیسر ، جیلخ 

، نارینلا باوبأ  قیلاغمو  ناـنجلا ، باوبأ  حاـتفم  اـّلإ  ءاعدـلا  اذـه  اـمف  دـینک ، تعاـطا  دوخ  ربمغیپ  یـسوم  زا  لیئارـسا ؛ ینب  هورگ  يا 
.قّالخلا نمیهملا  نامحرلا  ءاضر  هئامإو  هَّللادابع  یلع  بلاجلاو  قازرألا  لزنتسمو 

يدونـشخ هدـننک  بلجو  اه  يزور  هدـننک  لزان  شتآ و  ياهرد  لفق  تشهب و  ياهرد  دـیلک  دومن  میلعت  امـش  هب  وا  هک  یئاـعد  نیا 
.تسا نابرهم  راگدرورپ 

(1)« رْحَْبلا َكاـصَِعب  ْبِرْـضا  ِنأ  : » دومرف یـسوم  هب  دـنوادخ  میور ، یمن  هار  نیمز  يور  رب  زج  اـم  دـنتفگ : دـندیزرو و  عاـنتما  اـهنآ 
ار ایرد  نیا  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  هتقلف » اّمل  هلآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  : » وگب نزب و  ایرد  هب  ار  دوخ  ياصع 

.فاکشب ام  يارب 

.دیوش لخاد  نونکا  دومرف : اهنآ  هب  یسوم  ترضح  دیدرگ و  رهاظ  جیلخ  ياهتنا  ات  نیمز  دش و  هتفاکش  ایرد  سپ 

.میور ورف  نآ  رد  هک  میسرت  یم  تسا ، هدنزغل  بوطرم و  نآ  نیمز  دنتفگ :

: وگب یسوم  يا  دومرف : یلاعت  دنوادخ 

هیآ 63. ءارعش ، هروس  - 1
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«. اهفّفج نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  ّقحب  ّمهللا  »

.نادرگ کشخ  ام  يارب  ار  نیمز  شکاپ  لآ  دّمحم و  ّقح  هب  ایادخ 

.دومن کشخ  ار  نآ  داتسرف و  نآ  رب  ار  ابص  داب  دنوادخ  تفگ ، ار  نآ  یتقو 

.دیوش لخاد  دومرف : نآ  زا  سپ 

دریگب و تقبـس  يرگید  زا  دهاوخ  یم  ام  زا  یهورگ  ره  میدش  ایرد  لخاد  یتقو  میتسه و  هلیبق  هدزاود  ام  ادخ ؛  ربمغیپ  يا  دـنتفگ :
ناما رد  میراد  هک  یتشحو  نیا  زا  ام  دـشاب  هتـشاد  صوصخم  هار  امزا  يا  هقرف  ره  رگا  دوش ، عقاو  ام  نیب  يدـب  هثداـح  تسا  نکمم 

.دوب میهاوخ 

نزب و نیمز  رب  عضوم  هدزاود  رد  هبترم  هدزاود  ینعی  اهنآ  ددـع  هب  تیاصع  اب  داد : نامرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دـنوادخ 
: وگب

رهاظ ام  يارب  ار  نیمز  وا  كاپ  تیب  لهاو  دّمحم  يوربآ  هب  ایادخ  اّنع .» ءاملا  طمأو  ضرألا  انل  نّیب  نیبّیطلا  هلآو  دّـمحم  هاجب  ّمهللا  »
.نادرگ رود  ار  بآ  نک و 

: دنتفگ راب  نیا  اهنآ  دیوش ، دراو  تفگ : دوخ  موق  هب  هاگنآ  دیدرگ  گشخ  ابص  داب  ببـس  هب  نیمز  فک  دش و  ادیپ  هار  هدزاود  سپ 
.دیآ یم  هچ  نارگید  رس  رب  دناد  یمن  دش  اههار  نیا  زا  یکی  دراو  ام  زا  هورگ  ره  یتقو 

اّمل نیبّیطلا  هلآو  دّـمحم  هاجب  ّمهللا  : » وگب نزب و  اصع  اـب  ار  بآ  زا  يا  هتـشابنا  ره  اـههار  نیب  رد  دومرف : یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
یئاهنامک اهقوط و  بآ  نیا  نایم  رد  وا  راهطا  لآ  دّمحم و  يوربآ  هب  ایادخ  اضعب ،» مهضعب  يری  هعـساو  ًاناقیط  ءاملا  اذه  یف  تلعج 

(1) ...دندش لخاد  لیئارسا  ینب  سپس  .دننیبب  ار  رگید  هورگ  دارفا  دنناوتب  هورگ  نیا  دارفا  هک  هدب  رارق  گرزب 

یبْرُقلا يِِذبَو  ًاناسْحإ  ِنیَِدلاْولِابَو  هَّللا  ّالإ  َنودـُبْعَتال  لیئارْـسإ  یَنب  َقاثیم  انْذَـخأ  ْذإَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  21 و   / 85
ار ادـخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  دـهع و  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماـگنه  و   » (2)« هالصلا اوُمیقأَوًانْـسُح  ِسانلل  اولُوقَو  َنیکاسَملاَو  یماتَیلاَو 

نامیتی ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هرابرد  دینکن و  یگدنب 
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: دومرف دیراد ،» اپب  ار  زامن  دینک و  وگتفگ  وکین  مدرم  اب  دینک و  یکین  نایاونیب  و 

.تسا وا  راهطا  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  هناگ و  جنپ  ياهزامن  هیآ  نیا  رد  زامن »  » زا دوصقم 

.مکبولقل هقلغملا  مکمومهو  مکاخرو  مکتّدشو  مکاضرو ، مکبضغ  لاوحأ  دنع  نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  یلع  هالصلا  ًاضیأ  اومیقأو 

، دیوش یم  تالکـشم  راچد  هک  یماگنه  دـیتسه ، لاحـشوخ  هک  ینامز  دـیدرگ ، یم  نیگمـشخ  یتقو  فلتخم ؛ ) تالاح  رد  ینعی  )
دّمحم و رب  تاولص  دننک  یم  هطاحا  ار  امش  ياه  لد  اه  هّصغ  اه و  مغ  هک  هاگ  ره  و  دیرب ، یم  رـس  هب  تمعن  یتحار و  رد  هک  یتقو 

(1) .دیتسرفب مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 

یلَع هَّللا  ُهَنْعَلَف  ِهب  اورفَک  اوـفَرَع  اـم  مُهَءاـجاّمَلَف  اورَفَک  َنیذَّلا  یلَع  نوِحتْفَتْـسَی  لـْبَق  ْنِم  اُوناـکَو  هفیرـش «  هـیآ  ریـسفت  رد  22 و   / 86
دنتخانش ار  وا  دمآ و  هک  هاگنآ  دندومن ، یم  نارفاک  رب  ترصن  حتف و  بلط  ترـضح  نآ  مان  هب  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ   » (2) نیرفاکلا »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  داب ،» نارفاک  هورگ  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش  رفاک  وا  هب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

، هروهظ لبق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحمب  دوهیلا  نامیإ  نم  ناک  امب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربخأ  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
.هلآو هیلع  هالصلاو  هرکذب  مهئادعأ  یلع  مهحاتفتسا  نم 

وا و داـی  هب  اـهنآ  هک  تسا  هداد  ربـخ  وا  تثعب  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هـب  ناـیدوهی  ناـمیا  زا  ار  شربـمغیپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
(3) .دندرک یم  ادیپ  رفظ  حتف و  دوخ  نانمشد  رب  شتیب  لها  وا و  رب  تاولص 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ  زین  23 و   / 87
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، نیبّیطلا هلآو  دّمحمب  ّلجوّزع  هَّللا  اوعدـی  نأ  هیهاد  مهتمهدو  رمأ  مهمهد  اذإ  هدـعبو  یـسوم  ماّیأ  یف  دوهیلا  رمأ  ّلجوّزع  هَّللا  ناکو 
.مهب اورصنتسی  نأو 

راچد نامز  ره  دـندرک و  ادـیپ  یلکـشم  هاگ  ره  هک  دوب  هدومن  رما  ار  وا  زا  دـعب  یـسوم و  نامز  نایدوهی  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
.دنیوجب يرای  اهنآ  هلیسو  هب  دنناوخب و  وا  كاپ  لآ  دّمحم و  هطساو  هب  ار  ادخ  دندش  یئالب  تبیصم و 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  زا  لبق  يدامتم  ياهلاس  هنیدـم  نایدوهی  یّتح  دـندرک  یم  ارجا  ار  روتـسد  نیا  اـهنآ  و 
.دنتفای یم  هبلغ  اه  يراوشد  تالکشم و  رب  اه  هنتف  اهالب و  رد  دندرک و  یم  يراک  نینچ 

یم ینمـشد  نایدوهی  اب  نیکرـشم  زا  یعمج  نافطغ و  دـسا و  هلیبق  ود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  زا  لبق  لاس  هد 
اهیدـب و دـندومن و  تساوخرد  وا  نیرهاط  لآ  دّـمحم و  بّرقت  هب  دـنوادخ  زا  اهنآ  دنتـشاد و  ار  اهنآ  رازآ  ّتیذا و  دـصق  دـندرک و 

.دندرک عفد  دوخ  زا  ار  اهالب 

نایدوهی دندرک  هلمح  دوب  هنیدم  فارطا  رد  هک  نیـشن  يدوهی  ياه  هّلحم  زا  یـضعب  هب  راوس  بسا  رازه  هس  اب  هلیبق  ود  نیا  راب  کی 
ار اهنآ  یهلا  لضف  هب  و  دندناوخ ، مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآو  دّـمحم  هب  ار  ادـخ  دنتـساخرب و  هلباقم  هب  دـندوبن  رتشیب  رفن  دصیـس  هک 

.دنداد تسکش 

هب ار  دوخ  ّتیعمج  هکنآ  ات  دنریگب  کمک  رگید  ياه  هلیبق  زا  دنتفرگ  میمصت  رگیدکی  تروشم  اب  تسکش  نیا  زا  دعب  هلیبق  ود  نیا 
دوخ هرـصاحم  رد  ار  اـهنآ  دـندروآ و  موجه  يدوهی  رفن  دصیـس  نآ  هب  هراـبود  داـیز  يورین  نیا  اـب  هاـگنآ  دـندناسر ، رفن  رازه  یس 
يارب یتاجن  هار  دنتفگ : دنتفریذپن و  اهنآ  دنتساوخ و  ناما  دندید  نینچ  هک  نایدوهی  دنتسب ، اهنآ  يور  رب  ار  اذغ  بآ و  دندروآرد و 

.میربب تراغ  هب  ار  ناتلاوما  هدرک و  ریسا  ار  امش  هّچب  نز و  هتشک ، ار  امش  هکنیا  زج  تسین  امش 

: دنتفگ اهنآ  ناگرزب  اه و  ّتیـصخش  زا  یـضعب  دنداتفا ، یئوج  هراچ  رکف  هب  دندید  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  دیما  ياهرد  هک  نایدوهی 
هطساو هب  يراتفرگ  ماگنه  رد  هک  دوب  هدرکن  شرافـس  ار  ام  ناینیـشیپ  یـسوم  ترـضح  رگم  دیدرک ؟ شومارف  ار  دوخ  هتـشذگ  ارچ 

ياه یتخس  وا  هاگشیپ  رد  عّرضت  یهلا و  هاگرد  هب  ندروآ  يور  اب  و  دننک ، دادمتسا  ادخ  زا  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و 
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.دننک فرطرب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  هطساو  هب  ار  دوخ 

.تسا روط  نیمه  دنتفگ : همه 

.دینک ادیپ  تاجن  ات  دینک  نینچ  مه  امش  سپ  دنتفگ :

: دندرک ضرع  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  نایدوهی 

یلع انفرـشأو  اننادـلو ، تتوامتو  انباّبـش ، فعـض  یّتح  هایملا  اـّنع  هملظلا  تعطق  دـقف  انتیقـس ، اّـمل  نیبّیطلا  هلآو  دّـمحم  هاـجب  ّمهللا  »
«. هکلهلا

هک يّدـح  هب  دـنا  هتـسب  ام  يور  هب  ار  بآ  نارگمتـس  نیا  ناسرب ، اـم  هب  یبآ  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  يوربآ  هب  ایادـخ  »
«. دنوش كاله  هک  هدنامن  يزیچ  دنا و  هدش  فیعض  یگنشت  زا  ام  ناناوج 

هناخدور اهنآ و  ياه  ضوح  هک  يروطب  دومن  لزان  دیدش  هتسویپ و  تشرد و  تارطق  اب  یناراب  داد و  باوج  اهنآ  ياعد  هب  دنوادخ 
.دیسر ام  هب  هک  ناسحا  ود  زا  یکی  نیا  دنتفگ : و  درک ، رپ  ار  اهنآ  ياهفرظ  اه و 

دندید تسا ؟ هدمآ  اهنآ  رـسرب  هچ  ناراب  نیا  رثا  رب  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  هک  يرکـشل  دننک  هاگن  يدـنلب  زا  ات  دـندمآ  اهماب  رب  سپس 
زا یـضعب  تسا و  هدیدرگ  دساف  ناشیاهاذغ  بارخ و  اهنآ  لیاسو  هداتفا ، راک  زا  اهنآ  ياه  هحلـسا  دـنا ، هدـش  ّتیذا  تّدـش  هب  اهنآ 

.دنا هتشگرب  هتفرگ و  دب  لاف  هب  هدمآ  ناتسبات  يامرگ  تّدشرد  شدوخ و  تقو  ریغ  رد  هک  ار  ناراب  نیا  اهنآ 

رگا و  دیروخب ، ات  دسر  یم  امـش  هب  اذغ  اجک  زا  دیـسر  امـش  هب  بآ  میدرک  ضرف  دنتفگ : نایدوهی  هب  دندوب  هدنام  هک  يا  هّدـع  نآ 
لد هدرک ، فرطرب  ار  دوخ  یتحاران  مینک و  ادـیپ  هبلغ  ناتلاوما  امـش و  لایع  لها و  امـش و  هب  اـت  میدرگ  یمنرب  اـم  دـنا  هتفر  یعمج 

.میهد یّلست  ار  دوخ 

ام هب  هک  تسا  اناوت  رداق و  داد  تاجن  یگنـشت  زا  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  تکرب  هب  ار  ام  هک  یـسک  نآ  دـنتفگ : نایدوهی 
.دنک فرطرب  مه  ار  هّیقب  ّرش  دناوت  یم  درک  مک  ام  زا  ار  امش  زا  يا  هّدع  ّرش  هک  یسک  نآ  دناسرب و  مه  اذغ 

هک ار  یگرزب  هلفاق  دـنوادخ  دـندومن ، ماـعط  ياـضاقت  وا  زا  دـندناوخ و  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هب  ار  ادـخ  دوهی  سپس 
دیسر یتقو  هلفاق  نیا  داتسرف ، اهنآ  يوس  هب  دنتـشاد  كاروخ  مدنگ و  درآ و  دوخ  هارمه  هب  دوب و  غالا  رطاق و  رتش و  رازه  ود  دودح 

هب اهنآ  و  دندشن ، اهنآ  ندمآ  هّجوتم  هک  داد  رارق  نیگنس  يردق  هب  ار  اهنآ  باوخ  ادخ  دندوب و  باوخ  یگمه  نمشد  رکشل  هک 
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رد دندش  رود  ّلحم  نآ  زا  و  دـنتخورف ، نایدوهی  هب  دـنداهن و  نیمز  هب  دنتـشاد  هارمه  هب  هک  یعاتم  همه  و  دـندش ، هیرق  دراو  یتحار 
یم رگیدکی  هب  دـندرک و  نایدوهی  اب  ندـیگنج  دـصق  دـندش و  رادـیب  باوخ  زا  یتّدـم  زا  سپ  دـندوب ، هدـیباوخ  اهنآ  زونه  هکیلاح 

.دنیآ یم  رد  ام  گنچ  هب  يدوز  هب  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  ورین و  یگنسرگ  تّدش  رثا  رب  اهنیا  دنتفگ :

یم ام  رگا  لاح  نآ  رد  و  دیدوب ، باوخ  امـش  دیناسر و  اذغ  ام  هب  دنوادخ  هکلب  تسین  دـیدرک  لایخ  هک  روط  نیا  دـنتفگ : نایدوهی 
ام دیدرگرب و  نونکا  مینک ، هلمح  امش  هب  هنادرمناوجان  هک  میتشادن  تسود  یلو  میتسناوت  یم  یتحار  هب  مینک  دوبان  ار  امش  میتساوخ 
ار امش  ات  مینک  یم  دادمتسا  اهنآ  زا  میناوخ و  یم  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  ار  ادخ  هنرگ  دیراذگب و  نامدوخ  لاح  هب  ار 

.دنتفگن خساپ  یشکرس  نایغط و  هب  زج  اهنآ  یلو  دنک ، لیلذ 

نامه اب  اهنآ  سپـس  دـندرک ، يرای  بلط  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هطـساو  هب  ادـخ  زا  دنتـشادرب و  اعد  هب  تسد  نایدوهی 
.دندومن هدنکارپ  ار  هّیقب  دندرکریسا و  ار  یضعب  دنتشک و  ار  اهنآ  زا  یضعب  دندرک ، هلمح  نمشد  رکشل  هب  مک  ّتیعمج 

دندرک و بیذکت  ار  وا  دندیزرو و  دسح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مالـسا  روهظ  ربمایپ و  تثعب  زا  دعب  نایدوهی  نیا 
؟ تسا برع  هفیاط  نایم  زا  وا  ارچ  دنتفگ : یم 

لآ دّمحم و  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دش  نایدوهی  بیـصن  هک  يزوریپ  حتف و  نیا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 
.دنتشاد دای  هب  ار  دّمحم 

.مکنودصقی نیّذلا  نیطایشلا  یلع  مکتکئالم  هب  هَّللارصنیل  مکدئادشو  مکبئاون  دنع  هلآو  ًادّمحم  دّمحم ، هُّما  ای  اورکذاف  الأ 

دنوادخ هکنآ  ات  دیروآ  دایب  ار  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  دوخ  ياه  يراتفرگ  بئاصم و  ماگنه  دّمحم !  تّما  يا  امـش  سپ 
.دهد يرای  دننک  یم  دصق  ار  امش  هک  ینیطایش  رب  ار  امش  رب  لّکوم  ناگتشرف  ناشیا  تکرب  هب 

هک تسا  يرگید  هتـشرف  وا  پچ  فرط  زا  دـسیون و  یم  ار  وا  تانـسح  هک  تسا  يا  هتـشرف  وا  تسار  فرط  زا  امـش  زا  کـی  ره  اـب 
، دننک یم  هارمگ  ار  وا  هک  تسا  سیلبا  فرط  زا  ناطیش  ود  وا  اب  و  دنک ، یم  تبث  ار  شناهانگ 
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هَّللا یّلصو  میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوحال   » فیرـش رکذ  درک و  ادخ  دای  رگا  دندومن  هسوسو  وا  بلق  رد  ناطیـش  ود  نآ  یتقو 
(1) .دننک ّتیلاّعف  دنناوت  یمن  دنوش و  یم  بوکرس  ناطیش  ود  نآ  تفگ ، ار  نیبّیطلا » ] هلآو [  دّمحم  یلع 

.میدرک رکذ  دوب  شخب  نیا  اب  بسانم  هک  يرادقم  نآ  ام  دراد ، همادا  ثیدح  نیا  و 

: تسا هدرک  لقن  ناهذألا » ضایر   » باتک زا  مالسلا » راد   » باتک رد  هرس  سدق  يرون  ثّدحم   24  / 88

دوب كانمغ  رایـسب  ایؤر  نیا  هدهاشم  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  تسا ، راتفرگ  اه  باذع  عاونا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  شرتخد  ینز 
تـشهب ياه  غابزا  یغاب  رد  تسا و  نامداش  لاحـشوخ و  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  هرابود  زور  هنابـش  کی  زا  دـعب  درک ، یم  هیرگ  و 

زورما یلو  مدیـشک  یم  باذع  یـصاعم  ناهانگ و  رطاخ  هب  داد : باوج  درک ، شـسرپ  ار  شتّلع  رتخد  زا  نوچ  و  دـنک ، یم  شدرگ 
لها نایم  هک  ار  نآ  باوث  داتسرف ، تاولص  مالسلا  مهیلع  شنادناخ  ربمغیپ و  رب  هبترم  دنچ  داتفا و  ناتسربق  نیا  هب  شرورم  یـصخش 

(2) .دش لیدبت  روصق  روح و  هب  اهنآ  باذع  دندرک  میسقت  ناتسربق 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاکح  دیعس  نب  دّمحم  زا  ماقسألا » ءافش   » باتک زا  زین  25 و   / 89

ملاع رد  یبش  متسرف ، تاولص  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ینّیعم  دادعت  باوخ  زا  لبق  بش  ره  مدوب  هدرک  دهع  دوخ  اب  نم 
ینارون ترضح  نآ  لامج  رون  هب  هناخ  راوید  رد و  و  دندش ، ام  هرجح  دراو  هک  مدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایؤر 

: دومرف درک و  یهّجوت  نم  هب  دش ،

.تسا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  زا  یتمسق  هّمدقم  رد  ًالبق  هللا  همحر  ّفلؤم  ، 394  - 396 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
.188/2 مالسلا : راد  - 2
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؟ هّلبُقا یّتح  ّیلع  یّلصی  ناک  يّذلا  مفلا  نیأ 

؟ مسوبب ار  نآ  ات  یتسرف  یم  تاولص  نم  رب  نآ  اب  هک  یناهد  نآ  تساجک 

یلاحشوخ زا  هاگنآ  و  دیسوب ، ار  متروص  ترـضح  نآ  مدروآ و  ولج  ار  متروص  مدرک و  ایح  مروایب  ولج  ار  دوخ  ناهد  هکنآ  زا  نم 
هدش وبـشوخ  کشم  زا  رپ  اجنآ  ایوگ  هک  دیزو  یم  هرجح  همه  رد  نانچ  رطع  يوب  مدرک ، رادـیبار  ملایع  لها و  مدـش و  رادـیب  دایز 

(1) .درک یم  مامشتسا  ار  نآ  سک  ره  دیزو و  یم  نم  تروص  زا  زور  هنابش  تشه  ات  شوخ  يوب  نیا  و  دشاب ،

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  عئارشلا » للع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   26  / 90

(2) .مهیلع همالسو  هَّللا  تاولص  هتیب  لهأو  دّمحم  یلع  هتالص  هرثکل  ًالیلخ ، میهاربإ  یلاعت  هَّللا  ذّختا  اّمنإ 

دایز داب -  اهنآ  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  هک  دّـمحم -  لآ  دّـمحم و  رب  اریز  تفرگ ، دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
.داتسرف یم  تاولص 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یضترملا » هعیشل  یفطصملا  هراشب   » باتک رد   27  / 91

(3) .مایقلاو دوجسلاو  عوکرلا  لثمب  هل  هَّللا  بتک  دّمحم » لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  : » همایقو هدوجسو  هعوکر  یف  لاق  نم 

لثم یباوث  دنوادخ  دّمحم » لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  : » دـیوگب ینعی  دتـسرف  تاولـص  شزامن  مایق  هدجـس و  عوکر و  رد  سکره 
.دسیونب وا  يارب  مایق  هدجس و  عوکر و  باوث 

.188/2 مالسلا : راد  - 1
54/94 ح 23. راونألا : راحب  ، 33/1 عئارشلا : للع  - 2

108/85 ح16. راونألا : راحب  ، 34 لامعألا : باوث  943/4 ح3 ، هعیشلا : لئاسو  324/3 ح 13 ، یفاکلا : ، 193 یفطـصملا : هراشب  - 3
دنادرگ یم  ربارب  ود  تاولص  رطاخ  هب  ار  لامعا  نیا  شاداپ  باوث و  دنوادخ  تسا : هدومرف  نآ  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 

.دنک یم  تلالد  تالاح  نیا  رد  تاولص  ندوب  بحتسم  رب  ثیدح  نیا  و 
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: دنک یم  لقن  یفاک »  » باتک زا  هعیشلا » لئاسو   » رد هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش   28  / 92

دّمحم لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  زج  یئاعد  فاوط  لاح  رد  نم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  مالـسلادبع  مان  هب  یـصخش 
.متفگ یم  ار  رکذ  نیا  طقف  مدرک  یم  هورمو  افص  نیب  یعس  یتقو  دماین و  مرطاخ  هب  مالسلا  مهیلع 

: دندومرف ترضح 

.تیطُعا اّمم  لضفأ  لأس  نّمم  دحأ  یطُعا  ام 

(1) .تسا هدشن  تیانع  هدش ، اطع  وت  هب  هچنآ  زا  رتهب  دنا  هدرک  اعد  هک  اهنآ  زا  سک  چیه  هب 

.تسا لامعا  نیرترب  تاولص  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیرملا » هینم   » باتک رد  هرس  سدق  دیهش   29  / 93

(2) .باتکلا کلذ  یف  یمسا  ماد  ام  هل  رفغتست  هکئالملا  لزت  مل  باتک  یف  ّیلع  یّلص  نم 

رافغتـسا وا  يارب  ناگتـشرف  دـشاب  یقاب  باتک  نآ  رد  نم  مسا  هک  ینامز  اـت  دـنک  رکذ  ار  نم  رب  تاولـص  دوخ  راتـشون  رد  سک  ره 
.دننک

: میهد یم  همتاخ  بلطم  ود  رکذ  اب  ار  باب  نیا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هک  یتیاور  هب  طقف  تسا ، دایز  رایـسب  نآ  و  دراد ، صاـصتخا  ترـضح  نآ  هب  هچنآ  لّوا :
: مینک یم  افتکا  هدش  لقن 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ 

57/94 ح34. راونألا : راحب  فالتخا ،) یمک  اب   ) 155 لامعألا : باوث  1211/4 ح 5 ، هعیشلا : لئاسو  494/2 ح 17 ، یفاکلا : - 1
.216 دیرملا : هینم  - 2
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: دوبن ترضح  نآ  ریغ  رد  تشاد و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  كرابم  دوجو  هب  صاصتخا  زیچ  هس 

ّالإ رجـش  الو  رجحب  ّرمیال  ناکو  هفرع ، بیطل  هیف  ّرم  دق  ّهنأ  فرع  ّالإ  هثالث  وأ  نیموی  دعب  هب  ّرمیف  قیرط  یف  ّرمیالو  یف ء ، هل  نکی  مل 
.هل دجس 

یم یـسک  زور  هس  اـی  زور  ود  زا  دـعب  رگا  درک  یم  روـبع  هک  یّلحم  زا  دوـبن ، هیاـس  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يارب 
هب تسا ، هدرک  روبع  اجنآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیمهف  یم  دوب  هدنام  ّلحم  رد  هک  يرطع  يوب  رطاخ  هب  تشذگ 

(1) .دندرک یم  هدجس  وا  رب  درک  یم  روبع  هک  یتخرد  ای  گنس  ره 

: تسا هتفگ  هک  نابز  یسراف  رعاش  تسا  هدورس  وکین  هچ  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

؟ ارچ یناد  یم  چیه  درادن  ربمغیپ  هیاس 

تسا ربمغیپ  هیاس  رد  یلع  نوچ  یباتفآ 

؟ هن ای  ددرگ  یم  وا  راهطا  تیب  لها  ربمغیپ و  هبترم  ماقم و  نتفر  الاب  بجوم  تاولص  ایآ  هک : تسا  نیا  مّود  بلطم 

هب دـشاب  ناسنا  عون  راوازـس  هک  يا  هبترم  نیرت  لماک  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکنیا  نامگ  هب  دـنا  هدرک  رایتخا  ار  مّود  لوق  یهورگ 
.دور یمن  ّروصت  نآ  زا  رتدایز  هدرک و  تیانع  ترضح  نآ  تیب  لها  شربمغیپ و 

رد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شیامرف  هک  روط  نامه  ددرگ ، یمرب  دتسرف  یم  تاولص  هک  یسک  هب  طقف  تاولـص  هدئاف  هّیرظن  نیاربانب 
: تسا هدومرف  اریز  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  ًانمض  هعماج  ترایز 

(2) .انسفنأل ًهراهطو  انقلخل  ًابیط  مکتیالو  نم  هب  انّصخ  امو  مکیلع  انتالص  لعجو 

368/16 ح 79. راونألا : راحب  ، 442/1 یفاکلا : - 1
127/102 ح 4. راونألا : راحب  ، 272/2  - 277 رابخألا : نویع  - 2
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.تسا هداد  رارق  ام  سفن  یکاپ  ام و  قلخ  یبوخ  میراد  تیب  لها  امش  هب  هک  ار  یتیالو  ام و  تاولص  هدئاف  ینعی 

مهیلع دّمحم  لآ  دّمحم و  هبترم  هجرد و  ندش  دایز  ثعاب  ام  تاولـص  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  رایتخا  ار  لّوا  لوق  هللا  همحر  ّفلؤم 
مهیلع موصعم  هدراهچ  هسّدـقم  تاوذ  ینعی  لعاف  لباق و  دوجو  رطاـخ  هب  هدیـسر و  اـم  هب  هک  يراـبخا  رطاـخ  هب  ددرگ ، یم  مالـسلا 

یـضتقم نوچ  و  تسا ، قالطإلا  یلع  ضاّیف  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  و  دنراد ، ار  ضیف  شریذـپ  ّتیلباق  هک  دنتـسه  یئاهفرظ  مالـسلا 
شتّما حـلاص  دارفا  زا  هک  دوب  هنوگنیا  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسین ، لوـق  نیا  لوـبق  رد  یلاکـشا  چـیه  تسا  دوـقفم  عناـم  دوـجوم و 

: دومرف یم  درک و  یم  اعد  ياضاقت 

.ءاعدلاب ّالإ  لانتالو  هلیسولاو  هعافشلا  هبترم  یندعو  ّیبر  ّنإ 

.دیسر ناوت  یمن  نآ  هب  اعد  اب  زج  و  دناسرب ، هلیسو  هجرد  تعافش و  هبترم  هب  ارم  تسا  هدومرف  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ 

تیالو رب  ار  ام  هک  میراد  تلأسم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  .تسا  یفاک  هشیدنا  رکف و  لها  يارب  میدرک  رکذ  هک  يرادـقم  نیا  و 
.دراد تردق  دهاوخب  هچنآ  رب  وا  و  دیامرف ، روشحم  اهنآ  اب  و  درادب ، تباث  اهنآ 
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مّود شخب 

هراشا

، هتشذگ ناربمغیپ  ماما  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

، ناتسرپاتکی رورس  نیرهاط ، هّمئا  ردپ 

، ملاع راگدرورپ  هداتسرف  لوسر و  ردارب 

، نانمؤم مامت  ياورنامرف 

بلاط یبا  نب  ّیلع  ترضح 

نیبّیطلا هلآو  هیلع  هَّللا  تاولص 
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: دومرف هک  تسا -  يروهشم  ثیدح  نآ  و  هدش -  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا   - 1  / 94

یّتلا هطقنلا  انأو  هطقنلا ، یف  ءابلا  یف  امّلکو  ءابلا ، یف  هلمـسبلا  یف  امّلکو  هلمـسبلا ، یف  دمحلا  یف  امّلکو  دمحلا ، یف  نآرقلا  یف  امّلک 
.ءابلا تحت 

، تسا هدـش  عـمج  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » رد تسا  دـمح  هروـس  رد  هچنآ  تسا و  دـمح  هروـس  رد  تـسا  نآرق  رد  هـچنآ  ماـمت 
(1) .متسه ءاب  ریز  هطقن  نم  تسا و  نآ  هطقن  رد  ءاب  رارسا  همه  تسا و  نآ  ءاب  رد  تسا  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » رد هچنآو 

دشاب و ءاهب  يانعم  هب  ءاب  هک  تسا  یلوق  ربانب  تسا  جردنم  ءاب  رد  هلمسب »  » هکنیا دیامرف : یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  هللا  همحر  ّفلؤم 
یم لصاح  ءاب  طّسوت  قلخ  ّقح و  مسا  نیب  هک  تسا  یطبر  رطاخ  هب  طقف  اـی  دراد ، هطاـحا  دوش  یم  رکذ  ًادـعب  هک  یئاـه  مسا  رب  نآ 

.دوش

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هّینامعنلا » راونألا   » باتک رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دّیـس  - 1
هَّللا مسب  رد  هحتاـف  هروس  ماـمت  ملع  و  تسا ، هحتاـف  هروس  رد  نآرق  ماـمت  ملع  تسا و  نآرق  رد  نآ  ملع  دوـب  دـهاوخ  هدوـب و  هچنآ 

زا « 21 قراـشملا :  » باـتک رد  زین  هللا  همحر  یـسرب  .متـسه و  ءاـب  ریز  هطقن  نم  تسا و  نآءاـب  فرح  رد  هَّللا  مسب  ماـمت  ملع  تسا و 
.متسه ءاب  ریز  هطقن  نآ  نم  تسا : هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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همه دوبن  طـبر  نآ  رگا  و  دراد ، دوـجو  ّقـح  مسا  اـهنآ و  نیب  هک  تسا  یطبر  تاـقولخم  ماـمت  یتـسه  ساـسا  هک  تسا  نشور  اریز 
رب طیحم  ءایشا و  ظفاح  هک  تسا  ساسا  لصا و  طبر  نیا  سپ  يدوجو ، هن  یتفـص و  هن  دنتـشاد و  یتاذ  هن  دندوب ، تسین  تادوجوم 

زیمت دوبعم  زا  دباع  هطقن  ببـس  هبو  هدـیدرگ  رهاظ  دوجو  ءاب  ببـس  هب   » هک هدیـسر -  لیمک  زا  هک  یترابع  نآ  يانعم  و  تسا ، اهنآ 
.تسا نیمه   - (1)« دوش یم  هداد 

.تسا نیمه  زین  تسا » هدرک  رهاظ  هَّللا  مسب  ءاب  زا  ار  تادوجوم  : » دیامرف یم  هک  یتیاور  هیجوت  و 

تـسا هطقن  نیا  و  تسا ، ءاب  روهظ  ّلحم  هطقن  هکتـسنیا  دوصقم  تسا  نکمم  درادرب  رد  تسه  ءاب  رد  هک  ار  هچنآ  هطقن  هکنیا  اـّما  و 
یم نّیعم  شتاکرتشم  نیب  رد  ار  نآ  دـنک و  یم  رهاظ  ار  ءاب  یبتک  هطقن  هک  روط  نامه  تسا ، هتخاس  رهاـظ  هدرک و  نّیعم  ار  ءاـب  هک 

.تسا هدومن  نّیعمو  هدرک  رهاظ  ملاع  رد  ار  نآ  تسا و  یهلا  مسا  لماح  هک  تسا  ماما  تقیقح  دوصقم  سپ  دیامن ،

فلا و رب  تسا  طیسب  هک  تسا  یمـسا  زا  تیاکح  نآ  .تسا و  فورح  ریاس  فلا و  لصا  هک  دشاب  يزیچ  نآ  هطقن  زا  دارم  هکنیا  ای 
یم هکنیا  لثم  دوش  قالطا  ءابلا  تحت  نآ  رب  هک  تسا  حیحـص  سپ  دراد ، هطاحا  یقاـب  هب  تطاـسب  نیع  رد  و  ءاـب ، رب  یلوا  قیرط  هب 
تاذ هب  دـنک و  یم  تیاـکح  نآ  زا  ءاـب  تسا و  نطاـب  هطقن  اریز  درادربرد ، ار  ینعم  نیا  ظـفل  ینعی  تسا ، ظـفل  تحت  اـنعم  میئوگ :

هب تسا و  قح  دزن  وا  هبترم  ماقم و  يراـبتعا  هب  هطقن  سپ  تسا ، هتـشگ  رهاـظ  ءاـب  بلاـق  رد  هچرگ  .تسا  ناـهنپ  ءاـب  تحت  رد  دوخ 
.تسا راگدرورپ  ماقم  رهظم  رگید  رابتعا  هب  دحتم و  نآ  اب  يرابتعا 

تحت هکنیا  اب  متسه  هطقن  دوخ  نم  هک  دشاب  نیا  دوصقم  و  ربخ ، يارب  دشاب  ادتبم  تفص  ترابع  رد  ءابلا  تحت  هک  تسا  حیحـص  و 
و موش ، عقاو  ءابلا 

.38 راونألا : قراشم  - 1
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(1) .تسا یلفس  ملاع  نیا  رد  هّیدّمحم  تقیقح  نآ  لوزن  رابتعا  هب  نآ 

هب اروت  يوزاب   » (2)« ًاناْطلُس امَُکل  لَعَْجنَو  َکیخِأب  كَدُضَع  ّدُشَنَس   » هفیرـش هیآ  لیذ  ناهرب  ریـسفت  رد  هرـس  سدق  ینارحب   - 2  / 95
: تسا هدرک  لقن  سنا  زا  میهد ،» یم  رارق  یئاناوت  تردق و  ناهرب و  تّجح و  رفن  ود  امش  يارب  مینادرگ و  یم  يوق  تردارب 

.دنتشک ار  وا  دندرک و  ینمشد  وا  رب  اهنآ  داتسرف ، یهورگ  فرط  هب  ار  دوخ  هداتسرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یقابو تشک  ار  اهنآ  نایوجگنج  ترـضح  نآ  داتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  راـب  نیا  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا 
درک و تاقالم  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دیسر  هنیدم  کیدزن  هب  نتشگرب  رد  هک  یتقو  درک و  ریسا  ار  اهنآ  هدنام 

: دومرف دیسوب و  ار  شتروص  تفرگربرد و 

.نوراهب یسوم  دضع  ّدش  امک  يدضع  هب  هَّللا  ّدش  نم  یُّما  تنأ و  یبأب 

تیوقت نوراه  ببـس  هب  ار  یـسوم  يوزاب  هک  روط  ناـمه  درک ، يوق  وا  ببـس  هب  ارم  يوزاـب  ادـخ  هک  یـسک  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
(3) .دومن

: هدش تیاور  هک  دنک  یم  لقن  هللا  همحر  یسُرب  زا  ناهرب  ریسفت  رد  هللا  همحر  ینارحب   - 3  / 96

رد اهـشناد  مامت  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  زا  « 394/2 راونألا : حـیباصم   » باتک رد  - 1
هروس مولع  همه  هحتاـف و  هروس  رد  نآرق  مولع  تسا و  نآرق  رد  نآ  موـلع  همه  و  تسا ، ینامـسآ  هناـگراهچ  ياـه  باـتک  يـالبال 

نآ نم  : » تسا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  تسا .» هدـش  عمج  نآ  ءاب  رد  هَّللا  مسب  مولع  مامت  و  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب   » رد هحتاـف 
دوخ هباشم  فورح  زا  ار  نآ  ءاب  ریز  هطقن  هک  روط  ناـمه  منک  یم  رـشتنم  ار  نآ  ادـج و  رگیدـکی  زا  ار  مولع  متـسه ، ءاـب  ریز  هطقن 

تسا يا  هناگی  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب و  تطاسب  تدحو و  هطقن ، زا  دارم  تسا  نکمم  و  دنک .» یم  ادج  ءای  ءاث و  ءات ، ینعی 
يارب تسا ، هدش  رکذ  زین  يرگید  هوجو  نآ  هیجوت  رد  و  درادـن ، تکرـش  وا  بیجع  تالاح  تازجعم و  مولع و  رد  وا  اب  يرگید  هک 

.دینک هعجارم  « 64 مظعألا : مسإلا   » باتک هب  رتشیب  عالّطا 
هیآ 35. صصق ، هروس  - 2

زا لقن  هب  فالتخا ) یمک  اـب   ) رطس 4  305/38 راونألا : راحب  415/1 ح6 ، تایآلا : لیوأت  زا  لـقن  هب  226/3 ح 1 ، ناهرب : ریسفت  - 3
.228/2 بقانملا :
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يراوس بسا  ناهگان  دش ، ادیپ  یسرت  اهنآ  لد  رد  وا  زا  دندش و  دراو  نوعرف  رب  يزور  دش ، قحلم  یـسوم  شردارب  هب  نوراه  یتقو 
تـسود یلیخ  ار  الط  نوعرفو  تشاد -  الط  زا  يریـشمش  تسد  رد  هدیـشوپ و  الط  زا  یـسابل  هک  دندرک  هدهاشم  دوخ  شیپاشیپ  ار 

.تشک مهاوخ  ار  وت  هنرگ  هدب و  ار  رفن  ود  نیا  باوج  دومرف : درک و  نوعرف  هب  ور  راوس  بسا  تشاد -  یم 

دندش جراخ  اهنآ  هک  یماگنه  و  داد ، مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار  راک  نیا  تفگ : دش و  ناشیرپ  تحاران و  هنحـص  نیا  هدهاشم  زا  نوعرف 
نم رب  هزاجا  نودب  راوس  بسا  نیا  هنوگچ  تفگ : ناشیا  هب  دیناسرت و  لمع  رفیک  زا  درک ، تساوخزاب  ار  اهنآ  دـناوخ و  ار  اه  نابرد 

.دشن لخاد  یسک  رفن  ود  نآ  زج  هک  دندرک  دای  مسق  نوعرف  تّزع  هب  اهنآ  دش ؟  دراو 

وا ببـس  هب  یناهنپ  رد  ار  شناربمایپ  دـنوادخ  هک  دوب ) یلاثم  یبلاق  رد  ترـضح  نآ  دوجو   ) دوب مالـسلا  هیلع  یلع  لاـثم  راوس  بسا 
هک یتروـصره  هب  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  راـگدرورپ  گرزب  هملک  وا  دوـمن ، يراـی   (1) راکـشآ روط  هب  ار  ءایبنألا  متاـخ  درک و  دـییأت 

و داد ، ناشتاجن  درک و  تباجا  ار  اهنآ  دـندناوخ ، ار  ادـخ  هملک  نآ  هب  و  دومن ، يرای  ار  اهنآ  درک و  رهاظ  دوخ  ءایلوا  يارب  تساوخ 
اطع امش  هب  هک  یتازجعم  تایآ و  اب  « ؛ (2)« اِنتایِآب امْکَیلإ  نولِصَیالَف  ًاناطلُس  امَکل  ُلعَْجنَو  : » دومرف هک  دراد  هراشا  هّصق  نآ  هب  هیآ  نیا 

«. دنباین تسد  امش  هب  نانمشد  زگره  هک  میهد  یم  رارق  یتردق  رفن  ود  امش  يارب  میدرک 

(3) .دوب راوس  بسا  نامه  داد  رارق  راوگرزب  ود  نآ  يارب  ادخ  هک  یهلا  گرزب  هناشن  يربک و  تیآ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 

تسا هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  « 30/1 هّینامعنلا : راونألا   » باتک رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دّیس  - 1
کعمو ًانطاب  ءایبنألا  عم  ًاّیلع  تثعب  دّمحم ، ای  یل : لاق  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ّیلع  ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ترضح  نآ  هک 

ینلع و روط  هب  وت  اب  یناهنپ و  روط  هب  ءایبنا  همه  اب  ار  یلع  دّمحم ؛  يا  دومرف : نم  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ناج ؛  یلع  « ؛ » ًارهاظ
«. مدومن هارمه  راکشآ 

هیآ 35. صصق ، هروس  - 2
226/3 ح 2. ناهرب : ریسفت  ، 81 نیقیلا : راونا  قراشم  - 3
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: دنا هدرک  تیاور  ناسیون  خیرات  هک  تسا  هدرک  لقن  قراشم »  » رد هللا  همحر  یسرب   - 4  / 97

، درک یم  لاوئـس  لکـشم  ماکحا  زا  دوب و  نایرپ  زا  یکی  ترـضح  نآ  دزن  دـندوب و  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هانپ ارم  ادخ ؛  لوسر  يا  تفگ : سپس  دیدرگ  یکشجنگ  لثم  ات  دش  کچوک  يرپ  نآ  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیمه 

: دومرف ترضح  .هدب 

سرت ّتلع  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیآ ؟  یم  ام  فرط  هب  هک  یناوج  نیا  زا  تفگ : یسرت ؟  یم  یـسک  هچ  زا 
؟  تسیچ وت 

دز و يا  هبرض  نم  رب  ناوج  نیمه  منک ، قرغ  ار  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  یتشک  متـساوخ  دوب  هدش  اپرب  نافوط  هک  يزور  تفگ :
.داد ناشن  ار  شا  هدش  عطق  تسد  دعب  درک ، عطق  ار  متسد 

(1) .تسا ناوج  نیمه  وا  یلب  دندومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هیلع نینمؤـملاریما  هک  دوـب  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  ناـیرپ  زا  یکی  تسا : هدرک  تیاور  زین  و   - 5  / 98
.هدب هانپ  دیآ  یم  هک  یناوج  نیا  زا  ارم  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  تساوخ و  کمک  دز و  دایرف  يرپ  نآ  .دش  دراو  مالسلا 

: دومرف ترضح 

؟  تسا هدرک  هچ  وت  اب  وا 

راوس بسا  نیا  مدرک ، هبلغ  اهنآ  رب  داتـسرف  نم  يوس  هب  ار  ّنج  زا  رفن  دنچ  مدـیزرو ، نایـصع  مدرک و  یـشکرس  نامیلـس  رب  تفگ :
(2) .دوب هتفاین  دوبهب  تقو  نآ  ات  هک  داد  ناشن  ار  تحارج  ّلحم  دعب  تخاس ، حورجم  درک و  ریسا  ارم  دمآ و  نم  دزن 

وا هب  تبـسن  اه  نامز  یلو  تسا  هدمآ  ًادعب  ایند  ملاع  رد  شروهظ  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچرگ  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
لاح و هتشذگ و  نیب  هدش و  هدیچیپ 

.31/1 هینامعنلا : راونألا  142/1 ح 81 ، زجاعملا : هنیدم  ، 85 نیقیلا : راونا  قراشم  - 1
142/1 ح 82. زجاعملا : هنیدم  226/3 ح 4 ، ناهرب : ریسفت  ، 85 نیقیلا : راونا  قراشم  - 2
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دوجو هکنیا  هن  دنتـسه  وا  فّرـصت  رد  وا و  تیالو  تحت  اهنآ  دراد و  هطاحا  تاّینامز  نامز و  رب  وا  اریز  تسین ، یقرف  وا  يارب  هدـنیآ 
.دشاب نامز  هب  دّیقم  وا  سّدقم 

مکحاورأو داسجألا  یف  مکداسجأو  : » هعماج ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  شیامرف  تسا و  قلخ  مامت  رب  تقلخ و  رب  دهاش  وا 
حاورا و داـسجا و  همه  ربامـش  دوجو  ینعی  .دوش  یم  ریـسفت  ناـیب  نیا  هب  روبقلا ،» یف  مکروبقو  سوفنلا  یف  مکـسفنأو  حاورـألا  یف 

هتشذگ ياه  نامز  ثداوح  هب  تبـسن  دوخ  تاباطخ  زا  یـضعب  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  ّرـس  و  دراد ، هطاحا  روبق  سوفن و 
.تسا نیمه  يدیدن ، ایآ  رت » ملأ  : » دیامرف یم 

امـش دای  نیرکاذلا » یف  مکرکذ  : » دوش یم  هتفگ  ًالثم  دوش ، یم  ریـسفت  يرگید  هنوگ  هب  تالمج  نیا  ّتقد  قیقحت و  نودب  یهاگ  و 
یف مکداسجا   » هرابردو تساهنآ ، نایم  رد  دـشاب  امـش  مولع  ثیداـحا و  هک  امـش  يدوجو  راـثآ  ینعی  تسا ، ناگدـننکدای  ناـیم  رد 

مکح مه  امش  سوفن  حاورا و  نینچمهو  امش  داسجا  دنا : هتفگ  سوفنلا » یف  مکسوفنو  حاورألا  یف  مکحاورا   » نینچمه و  داسجألا »
نآ دـهاش  دـنا  هتفگ  و  تسا ، هتفرگ  رارق  ناـگمه  بّجعتدروم  يرترب  تمظع و  تهج  زا  یلو  دراد  ار  اـم  سوفن  حاورا و  داـسجا و 

.تسا نیریش  امش  ياه  مان  ردقچ  هک  تسا  بّجعت  ياج  ینعی  مکءامسأ » یلحأ  امف  : » دیامرف یم  هک  تسا  نآ  زا  دعب  ترابع 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  ساّبع  نبا  زا  هّینسلا » رهاوج   » باتک رد  هرس  سدق  یلماع  ّرح  خیش   - 6  / 99

لوسر يا  دندرک : ضرع  درک ، هدجـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دیماشآ ، یبآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دومرف يدرک ؟  هدجس  عقوم  نیا  رد  ارچ  ادخ ؛ 

: درک ادن  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیماشآ  ار  بآ  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیمه 

.يدابع یلع  ینیمأو  یقلخ ، یلع  یتّجحو  یّیلو  ای  ًایئرم  ًائینه 
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(1) .یشاب یم  مناگدنب  رب  نم  نیما  و  یتسه ؛  متاقولخم  رب  نم  تّجح  هک  یسک  يا  و  نم ؛  ّیلو  يا  داب  تیاراوگ 

یمق ناذاـش  نب  نسح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  راوگرزب  هیقف  دـسیون : یم  دـئاوفلا » زنک   » باـتک رد  هرـس  سدـق  یکجارک   - 7  / 100
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هّماع ، قیرط  زا  بصاونلا » نئافد  حاضیا   » دوخ باتکزا 

ارم مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  ایآ  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  یـصخش 
؟  دشخب یم  دوس 

.مهد یم  ار  تباوج  منک و  یم  لاوئس  لیئربج  زا  دومرف : ترضح 

.منک یم  تاجانم  مراگدرورپ  اب  تفگ : لیئربج  هب  لیفارسا  منک ، یم  لاوئس  لیفارسا  زا  درک : ضرع  وا  دومرف ، لیئربج  هب  یتقو 

: دیوگب دناسرب و  مالس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ام  بیبح  هب  وگب : لیئربج  هب  هک  دش  باطخ  لیفارسا  هب  یبوبر  هاگشیپ  زا 

.کنم ّیلع  ثیح  هنم  ّیلع  اّوبحمو  یّنم ، تنأ  ثیح  کنم  ّیلعو  انأ ، تئش  ثیح  یّنم  تنأ 

یلع ناتسود  یتسه و  نم  هب  تبسن  وت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وت  هب  تبسن  یلع  و  مهاوخ ، یم  هک  یتسه  يروط  نآ  نم  هب  تبـسن  وت 
(2) .دشاب یم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  دنتسه  يروط  نآ  وا  هب  تبسن 

هیلع یلع  هب  هنوگچ  ادخ  دنیوگ : یم  هک  ینیرکنم  باوج  رد  ار  هللا  همحر  یـسرب  مالک  ثیدح ، لیذ  رد  و  ، 210 هّینسلا : رهاوج  - 1
ود نمض  رد  دوخ  نمؤم  ناگدنب  مامت  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا : هتفگ  .تسا  هدرک  لقن  ًائیرم ،» ًائینه  : » تسا هدومرف  مالـسلا 

، دـیماشایب دـیروخب و  « ؛ » نولَمْعَت مْتنُک  اـمبًائینَه  اوبَرْـشاَو  اُولُک  : » هیآ 19 روـط ، هروـس   - 1 تسا : هدومرف  ًاـیئرم » ًاـئینه   » هفیرـش هیآ 
ًائینَه ُهولُکَف  ًاسفَن  ْهنِم  یَش ء  نَع  مَُکل  ْنبِط  ْنإف  : » هیآ 4 ءاسن ، هروس   - 2 دیا .» هداد  ماجنا  هک  یبوخ  ياهراک  رطاخ  هب  داب  ناتیاراوگ 

هنوگچ سپ  داب ،» ناتیاراوگ  دـیروخب  ار  نآ  دندیـشخب  امـش  هب  رطاـخ  تیاـضر  يور  زا  ار  دوخ  هّیرهم  زا  يزیچ  رگا  سپ  « ؛ » ًاـئیرَم
يارب دشاب !؟  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  نآ  دننام  هک  تسین  زیاج  یلو  دـشاب  هدومرف  نانمؤم  کیاکی  هب  هک  تسا  زیاج 

: راونألا راحب   » رد ثیدح  نیا  و  تسا ، هدـش  رکذ  اجنآ  رد  ثیدـح  یمامت  هک  « 174 راونألا : قراشم  : » هب دـینک  هعجارم  رتشیب  عالّطا 
.تسا هدش  رکذ  قراشم  زا  لقن  هب  445/2 ح 670 » زجاعملا : هنیدم   » و 58/76 ح1 »

هللا همحر  یسرب  و  هدرک ، لقن  ار  نآ  دئاوفلا » زنک   » باتک زا  مراهچ  ءزج  زا  هّینسلا » رهاوج   » باتک رد  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش  - 2
: زجاعملا هنیدم  ح 76 ،  585 مارملا : هیاـغ  تبقنم 20 ،  43 هبقنم : هئاـم  .تسا  هدرک  تـیاور  « 67 راونألا : قراـشم   » باـتک رد  ار  نآ 

438/2 ح 662.
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لوسر هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص   - 8  / 101
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

(1) .ًاّینارصن وأ  ًاّیدوهی  تام  یلابیالف  کضغبی  وهو  تام  نمو  همایقلا ، موی  مهتاجرد  یف  نیّیبنلا  عم  ناک  کّبحأ  نم 

اب هک  یـسک  و  دریگ ، یم  رارق  اهنآ  تاـجرد  رد  دوش و  یم  روشحم  ناربماـیپ  اـب  تماـیق  زور  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  یـسک 
.دور ایند  زا  ینارصن  ای  دریمب و  يدوهی  تسین  یکاب  دور ، ایند  زا  وت  ینمشد 

و مدینـش ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  دـنک  یم  لقن  يوره  تلـصابا  زا  بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 9  / 102
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  درک  تیاور  شناردپ  زا  ناشیا 

: دومرف هک  دینش  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  وا  مدینش و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

لخُدا الو  یناـصع ، نإو  هفرع  نم  راـنلا  لـخُدا  ـال  یملع ، یلع  ینیمأو  يدـالب ، یف  يرونو  یقلخ ، یلع  یتّجح  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع 
.ینعاطأ نإو  هرکنأ  نم  هّنجلا 

هیلع یلع  سک  ره  تسا ، نم  شناد  ملع و  رب  نم  نیما  و  اه ، نیمزرـس  نایم  رد  نم  رون  تاقولخم ، رب  نم  تّجح  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
ارم هچرگ  دنک  راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  و  منک ، یمن  لخاد  شتآ  هب  ار  وا  دـنک  تیـصعم  ارم  هچرگ  دسانـشب  ار  مالـسلا 

(2) .مهد یمن  هار  تشهب  هب  ار  وا  دنک  تعاطا 

زمر و نیا  و  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  يرشخمز  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

بجتنم نیعبرأ  ، 130/1 مالسلا : هیلعاضرلا  دنـسم  ح 16 ،  79/27 راونألا : راـحب  ح 216 ،  58/2 مالـسلا : هیلعاضرلا  راـبخا  نویع  - 1
هدرک لقن  هَّللادبع  نب  کیرـش  زا  « 59 بلاطملا : ینـسأ   » باتک رد  یعفاش  يرزج  ثیدح .) لیذ   ) 52/2 بولقلا : داشرإ  ، 63 نیدلا :

.تسا 14) يدوهی  شلـصا  هک  نادب  درادن  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  يدید  ار  یـصخش  یتقو  تفگ : هک  تسا 
(. فالتخا یمک  اب   ) 82/2 بولقلا : داشرإ  512 ح 19 ، مارملا : هیاغ  166/27 ح 91 ، راونألا : راحب  تبقنم 46 ،  78 هبقنم : هئام 

1149/3 ح 9. ناهرب : ریسفت  نمض ح 20 ،  47/53 راونألا : راحب  رطس 2 ،  34 تاجردلا : رئاصب  رصتخم  - 2
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(1) .دننز یمن  يررض  ناهانگ  لماک  نامیا  اب  تسا و  لماک  نامیا  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  اریز  تسا ، یبوخ  تمالع 

رطاخ هب  مزرمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تشادـگرزب  رطاـخ  هب  ار  وا  ینعی  دـنک ، تیـصعم  ارم  هچرگ  یناـصع » نإو  : » هدومرف هکنیا 
راوازـس مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  ّتبحم و  رطاخ  هب  تسا و  تشهب  راوازـس  نامیا  ببـس  هب  وا  سپ  منک ، یم  تشهب  لخاد  شنامیا 

.تسا شزرمآ  ششخب و 

نامیا دشاب  هتشادن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  تیالو و  هک  یـسک  اریز  منک ، یمن  تشهب  لخاد  هّنجلا » لخُدا  الو  : » هدومرف هکنیا  و 
ّتبحم اب  هک  تسا  یلامعا  دنوادخ  یقیقح  تعاطا  نوچ   ] .تسا زاجم  هتـشادن و  حور  تقیقح  رد  هدرک  نم  زا  هک  یتعاطا  درادن و 
تعاطا ار  ادخ  هک  یسک  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  تقیقح  رد  دراد  ار  ترضح  نآ  ّتبحم  هک  یـسک  دریگ ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  یلع 

[. دنک یم  ادیپ  تاجن  دراد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  هک  یسک  هجیتن  رد  تسا ، تاجن  لها  دنک 

، دنتسین نمشد  تسود و  هفیاط  ود  نیا  زج  تمایق  زور  تسا ، رفک  وا  ینمشد  نامیا و  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  هک  دش  مولعم  سپ 
و دوش ، یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  درادـن و  یباـسح  اذـل  هدـنامن  شیارب  یهاـنگ  تسا و  هدـش  هدـیزرمآ  شناـهانگ  وا  تسود 
تسا و تیـصعم  تقیقحرد  وا  تعاط  و  درادـن ، تمحر  رظن  وا  هب  ادـخ  دـشاب  هتـشادن  ناـمیا  هک  یـسک  درادـن و  ناـمیا  وا  نمـشد 

.تسا شتآ  شماجنارس 

تانسح و هچرگ  دسر  یم  تکاله  هب  تسا و  هراچیب  مالسلا  هیلع  یلع  نمشد  سپ 

نینچ هدرک  لـقن  نآ  زا  « 234 هّینـسلا : رهاوج   » باتک هدـش و  تیاور  « 66 راونألا : قراـشم   » باـتک رد  هک  روط  نآ  ثیدـح  نیا  - 1
عاطأ نم  هّنجلا  ّنلخدُال  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هبترمدنلب  راگدرورپ  زا  یسدق  ثیدح  کی  نمض  فاّشک  ریـسفت  ّفلؤم  تسا :

تعاطا مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یـسک  منک  یم  تشهب  لخاد  یتسارب  « ؛» ینعاطأ نإو  هاصع  نم  رانلا  ّنلخدُـالو  یناـصع ، نإو  ًاـّیلع 
نم زا  هچرگ  دـنک  ینامرفانار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  منادرگ  یم  خزود  لخاد  ًامتح  دـشاب و  هدرک  یناـمرفان  ارم  هچرگ  دـنک 

«. دشاب هدرک  تعاطا 
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و دشاب ، هانگ  قرغ  اپ  ات  رس  هچرگ  تسا  تاجن  لها  مالـسلا  هیلع  یلع  تسود  و  دشاب ، ادخ  ناگدنب  همه  هزادنا  هب  شبوخ  ياهراک 
؟  دننزب يررض  نامیا  دوجو  اب  ناهانگ  دنناوت  یم  اجک 

مالـسلا هیلع  یلع  ءاـیلوا  لاـح  هب  اـشوخ  سپ  دـنک ، یم  لیدـبت  هنـسح  يـالط  هب  ار  هاـنگ  سم  هک  تـسا  یئاـیمیک  ریـسکا و  ناـمیا 
(1) .دنتسه رود  هب  ادخ  تمحر  زا  هک  ترضح  نآ  نانمشد  لاح  هب  ادب  دنتمحر و  رد  قرغ  هک  وا  ناتسودو 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رمع  نبا  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 10  / 103
: دومرف هدش و  نیگمشخ  ترضح  میدرک ، لاوئس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 

.هّوبنلا ّالإ  یماقمک  ماقمو  یتلزنمک  هَّللا  دنع  هلزنم  هل  نم  نورکذی  موق  لاب  ام 

تّوبن زج  نم  تاماقم  همه  زا  و  تسا ، نم  هبترم  هجرد و  لثم  ادخ  دزن  شا  هبترم  هجرد و  هک  دنراد  کش  یسک  هرابرد  یضعب  ارچ 
.تسا رادروخرب 

: دومرف دعب 

.هّنجلاب هافاک  هنع  هَّللا  یضر  نمو  هنع ، هَّللا  یضر  ینّبحأ  نمو  ینّبحأ ، دقف  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

یضار وا  زا  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  تسود  ارم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دینادب :
(2) .دهد یم  رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  دشاب  دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  یسک  و  تسا ، دونشخو 

زاب وا  يور  هب  تشهب  ياهرد  دننک و  یم  رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دوش دراو  باسح  نودب  دهاوخب  هک  يرد  ره  زا  ات  تسا 

ناربمایپ دننامه  دهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  هدنورپ  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیشاب : هاگآ 
وا باسح  هب 

.دشاب یم  هللا  همحر  یسرب  مالک  تسا  هدمآ  ثیدح  زا  دعب  هک  یحیضوت  ًارهاظ  و  ، 66 راونألا : قراشم  - 1
مالسلا هیلع  یلع  سک  ره  دینادب ، : » تسا هدرک  هفاضا  هلمج  نیا  زا  دعب  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصملا  هراشب   » باتک رد  - 2

«. دناسر یم  تباجا  هب  ار  وا  ياعد  دنک و  یم  لوبقار  شلامعا  ریاس  هزور و  زامن ، دنوادخ  درادب  تسود  ار 
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.دننک یگدیسر 

یبوط تخرد  زا  دماشایب و  رثوک  بآ  زا  ات  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دنیبب تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  دیامن و  لوانت 

.هّنجلا ضایر  نم  هضور  هربق  لعجیو  توملا ، تارکس  هیلع  هَّللا  نّوهی  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

ربق و  دنادرگ ، یم  ناسآ  گرم  ماگنه  رد  وا  رب  ار  ندنک  ناج  ادخ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دهد یم  رارق  تشهب  ياهغابزا  یغاب  ار  وا 

دنک و اطع  هّیروح  وا  هب  شندب  رد  دوجوم  ياهگر  دادـعت  هب  ادـخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دنک تیانع  لزنم  وا  هب  تشهب  رد  شندب  ياهوم  دادعت  هب  و  دریذپب ، شتیب  لها  زا  رفن  داتشه  هرابرد  ار  وا  تعافش 

نامه دتسرفب  وا  يوس  هب  ار  توملا  کلم  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  دسانـشب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
ریـسم هزادنا  هب  نشور و  ار  شربق  و  دنک ، فرطرب  ار  رکنم  ریکن و  ندـید  تشحو  سرت و  وا  زا  و  دتـسرف ، یم  ناربمایپ  دزن  هک  روط 

.دوش تمایق  دراو  دیفس  يور  اب  و  دهد ، تعسو  لاس  داتفه 

موی لاوهأوربکألا  عزفلا  نم  هنمآو  نیحلاصلاو ، ءادهـشلاو  نیقیّدـصلا  عم  هشرع  ّلظ  یف  هَّللا  هّلظأ  مالـسلا  هیلع  ًاـّیلع  ّبحأ  نمو  ـالأ 
.هّخاصلا

نیحلاص ءادهش و  نیقیّدص و  اب  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دنادرگ نمیا  تمایق  ياه  سرت  گرزب و  تشحو  زا  ار  وا  و  دنادرگ ، نکاس 

رد و  درذگرد ، شیاه  يدب  زا  دنک و  لوبق  ار  وا  ياه  یبوخ  ادخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب ، هاگآ 
.دشاب ربمایپ  يومع  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هزمح  قیفر  تشهب 

.همحرلا باوبأ  هل  هَّللا  حتفو  باوصلا ، هناسل  یلع  يرجأو  هبلق ، یف  همکحلا  هَّللا  تبثأ  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

دزاس يراج  وا  نابز  رب  ار  یتسرد  یتسار و  و  وا ، بلق  رد  ار  تمکح  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیشاب : هاگآ 
وا يارب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  و 
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.دنک زاب 

رب وا  دوجو  هب  دـنوادخ  و  دوـش ، یم  هدـیمان  نیمز  رد  ادـخ  ریـسا  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاـگآ 
.دنک یم  تاهابم  دوخ  شرع  نالماح  ناگتشرف و 

ار لمع  ادخ ؛  هدنب  يا  دنک : ادن  راگدرورپ  شرع  ریز  زا  يا  هتشرف  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دیزرمآ ار  تناهانگ  دیشخبار و  وت  ياه  هتشذگ  دنوادخ  نک ، زاغآ  هرابود 

.ردبلا هلیل  رمقلاک  ههجوو  همایقلا  موی  ءاج  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

یم مهدراهچ  بش  هام  دننامه  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دوش یم  دراو  هنحص  نآرد  دشخرد 

.دناشوپب وا  نت  رب  ار  تّزع  سابل  وا و  رس  رب  ار  تمارک  جات  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیشاب : هاگآ 

ماگنه یتخس  هنوگ  چیه  دنک و  روبع  طارص  زا  رذگدوز  قرب  دننام  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دنیبن نآ  زا  نتشذگ 

.باذعلا نم  ًانامأو  طارصلا ، یلع  ًازاوجو  قافنلا ، نم  هءاربو  رانلا  نم  هءارب  هل  هَّللا  بتک  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

طارص و زا  روبع  هزاجا  قافن و  زا  یئاهر  شتآ و  زا  يرود  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
.دسیونب وا  يارب  ار  باذع  زا  ندوب  نمیا 

دنک و یمن  بصن  ینازیم  دنک و  یمن  زاب  يا  هدنورپ  وا  يارب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیشاب : هاگآ 
.وش دراو  تشهب  هب  یباسح  هنوگ  ره  نودب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 

.دوب دهاوخ  ناما  رد  طارص  نازیم و  باسح و  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیشاب ، هاگآ 

هل تناک  هجاح  ّلک  هل  هَّللا  یـضقو  ءاـیبنألا ، حاورأ  هترازو  هکئـالملا ، هتحفاـص  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تاـم  نمو  ـالأ 
.یلاعت هَّللادنع 

وا ترایز  هب  ناربمایپ  حاورا  دننک و  هحفاصم  وا  اب  ناگتـشرف  دور  ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ 
مامت دنوادخو  دنیآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دیامرف هدروآرب  ار  وا  ياهشهاوخ 

.ًارفاک تام  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ 

.تسا هتفر  ایند  زا  رفاک  دریمب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  دیشاب : هاگآ 

یم تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  تسا و  هتفر  ایند  زا  نامیا  اب  دریمب ، مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  یتسود  اب  سک  ره  دیـشاب : هاـگآ 
(1) .منک

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  دـنک  یم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  نیدـلا » مـالعأ   » باـتک رد   - 11  / 104
: دومرف

: هدب تراشب  تلصخ  يوخ و  هد  هب  ار  دوخ  ناتسود  نایعیش و 

نیب یعـسی  مهرون  : هسماخلاو مهروبق ، یف  هحـسفلا  هعبارلاو : مهل ، هَّللا  ّبح  هثلاثلاو : مهنامیإ ، نسح  هیناـثلاو : مهدـلوم ، بیط  اـهلّوأ :
صربـلا نم  نمـألا  هنماـثلاو : مهئادـعأل ، هَّللا  نم  تـقملا  هعباـسلاو : مهبوـلق ، ینغو  مـهنیعأ  نـیب  نـم  رقفلا  عزن  هسداـسلاو : مهیدـیأ ،

.مهعم انأو  هّنجلا  یف  یعم  مه  هرشاعلاو : مهنع ، تائّیسلاو  بونذلا  طاطحنا  هعساتلاو : ماذجلاو ،

رون مجنپ : تسا ، عیـسو  اهنآ  ياهربق  مراهچ : دراد ، تسود  ار  اهنآ  ادـخ  مّوس : ناـمیا ، یبوخ  یئوکین و  مّود : تدـالو ، یکاـپ  لّوا :
تمحرم يزاین  یب  ار  ناـشیاه  لد  دـنک و  نوریب  اـهنآ  ياـه  مشچ  ناـیم  زا  ار  رقف  مشـش : تسا ، تکرح  رد  ناـشیا  شیپاـشیپ  اـهنآ 

، دراد ترفن  هنیک و  اهنآ  نانمشد  زا  ادخ  متفه : دیامرف ،

، ءاجر وبا  زا  45 ح1 ، هعیشلا : لئاضف  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  114/27 ح 89 . راونألا : راحب  تبقنم 37 ،  64 هبقنم : هئام  - 1
لیذ و 277/34  221/7ح 133 ، راونألا : راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  توافت ) یمک  اب   ) رمع نبا  زا  عفاـن ، زا 

نب هبیتق  زا  دوخ  دنس  هب   37 یفطـصملا : هراشب  رد  هللا  همحر  يربط  ار  ثیدح  نیا  .تسا  هدرک  رکذ  هعیـشلا  لئاضف  زا  لقن  هب  ح 55 
ءاجر وبا  دیعس  نب  هبیتق  دیوگ : یم  نآ  رخآرد  هدرک و  تیاور  رمع  نبا  زا  عفان ، زا  جارـس ، نامحرلادبع  زا  دیز ، نب  داّمح  زا  دیعس ،

فارتعاو رارقا  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  لـصا  نیا  تفگ : یم  درک و  یم  راـختفا  ثیدـح  نیا  هب  دـیز  نب  داّـمح  هک  تسا  هتفگ 
هب دیوگ : یم  نآ  زا  دـعب  هدرک و  تیاور  865/2 ح1  تایآلا : لیوأت  باتک  رد  ار  نآ  زین  هللا  همحر  یفجن  نیدلا  فرـش  دّیـس  .دـنک 

فرـش و لـها  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتـسود  ّتبحم و  زا  هنوگچ  هک  نک  رظن  تریـصب  هدـید  اـب  فیرـش  ثیدـح  نیا  يوار 
دندرک فیرحت  لیدبت و  ار  یهلا  تایآ  هک  یناسک  قافن و  تواقش و  لها  تسا و  هدینادرگ  يور  هدرک و  لودع  دنتسه  يراوگرزب 

.دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  سیلبا  نایرکشل  و 
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اب تشهب  رد  اهنآ  مهد : دور ، یم  نیب  زا  دزیر و  یم  ورف  ناشیا  زا  اهیدب  ناهانگ و  مهن : دنناما ، رد  هروخ  یـسیپ و  يرامیب  زا  متـشه :
.دنتسه نم 

(1) .دنراد هک  یبوخ  تشگزاب  اهنآ و  لاح  هب  اشوخ  سپ 

رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  لئاضف »  » باتک رد   - 12  / 105
یگدنشخرد و تیاهن  رد  هام  دننامه  درک ، هیکت  بارحم  هب  سپس  تشاد ، اپرب  تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  میدوب ، ترضح  نآ  دجـسم 

سپس درک و  نیمز  هب  یهاگن  یتّدم  زا  سپ  و  دومن ، نامسآ  هب  یهاگن  ناهگان  دندوب ، هدش  عمج  شفارطا  رد  باحصا  دوب و  لامک 
: دومرف درک و  يرظن  تشد  هوک و  هب 

رد دوش ، یم  هدیمان  عایض  هّرد  هک  تسا  يا  هّرد  خزود  رد  دینادب  دنک ، تمحر  ار  امش  دنوادخ  دیـشاب  تکاس  نیملـسم ؛  هورگ  يا 
ادـخ هب  هبترم  داـتفه  زور  ره  راـم  نآ  زا  هاـچ  و  هاـچ ، نآ  زا  هّرد  هّرد و  نآ  زا  مّنهج  تسا ، يراـم  هاـچ  نآ  رد  تـسا و  یهاـچ  نآ 

.دنک یم  تیاکش 

؟  تسا یسک  هچ  يارب  دنک  یم  هلگ  شرگید  تمـسق  زا  نآ  زا  یتمـسق  هک  ینادنچ  ود  باذع  نیا  ادخ ؛  لوسر  يا  دندرک : ضرع 
: دومرف

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالوب  مزتلم  ریغ  وهو  همایقلا  موی  یتأی  نمل  وه 

(2) .دنوش دراو  دنا  هدوبن  دنبیاپ  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  هک  یلاح  رد  تمایق  هنحص  هب  هک  یئاهنآ  يارب 

: دنک یم  لقن  رذوبا  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هرس  سدق  یکجارک   - 13  / 106

ّیلع هک  مداد  یم  شوگ  وا  تاشیامرف  هب  مدوب و  هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  رد  هملـس  ّما  لزنم  رد  يزور 
هرهچ دش ، دراو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

: راونألا هاکشم  ، 346 نیظعاولا : هضور  430/2 ح 10 ، لاصخلا : ، 86 دهزلا : 162/27 ح 11 ، راونألا : راحب  ، 450 نیدلا : مالعأ  - 1
.79

250/39 ح 14. راونألا : راحب  ، 9 هضورلا : - 2
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دیسوب اروا  یناشیپ  تفرگرب و  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیدرگ ، ناشخرد  هتفکش و  یلاحـشوخ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  سپس 

؟  یسانش یم  تقیقح  هب  دش  دراو  ام  رب  هک  ار  صخش  نیا  رذوبا ؛  يا 

رورس ود  نیسح  نسح و  ردپ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  رـسمه  امـش و  ّمع  رـسپ  ردارب و  وا  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع  تفگ : رذوبا 
.تسا تشهب  ناناوج 

ِرد راگدرورپ و  يالاب  دـنلب  هزین  ناـشخرد ، هدـنزورف و  تسا  یماـما  نیا  رذوبا ؛  يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوش دراو  رد  نآزا  دیاب  دنک  هدارا  ار  ادخ  سک  ره  هک  تسا  وا  تمحر  گرزب 

دنوادخ تسا ، ناگدیرفآ  رب  راگدرورپ  تّجح  ادخ و  نید  هدننک  يرای  یهلا و  میرح  عفادـم  و  تلادـع ، هدـنراد  اپرب  وا  رذوبا ؛  يا 
.تسا هتخیگنارب  ار  يربمایپ  یتّما  ره  نایم  رد  هکنآ  اب  دنک  یم  جاجتحا  دوخ  قلخ  اب  وا  ببس  هب  اهتّما  نایم  رد  هراومه 

هیلع ّیلعل  ءاعدـلا  ّالإ  هدابع  الو  حـیبست  مهل  سیل  کلم  فلأ  نیعبـس  هشرع  ناکرأ  نم  نکر  ّلک  یلع  لعج  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ّرذابأ ؛ اـی 
.هئادعأ یلع  ءاعدلاو  هتعیشو ، مالسلا 

یلع يارب  ندرک  اعد  اهنآ  تدابع  حیبست و  هداد ، رارق  هتـشرف  رازه  داتفه  دوخ  شرع  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاپ  ره  رب  دنوادخ  رذوبا ؛  يا 
.تسا ترضح  نآ  نانمشد  رب  ندرک  نیرفن  و  نایعیش ، مالسلا و  هیلع 

رب وا  اریز  دیدرگ ، یمن  تدابع  ادخ  و  دش ، یمن  هداد  صیخشت  رفاک  زا  نمؤم  و  لطاب ، زا  ّقح  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  رذوبا ؛  يا 
تسین یباجح  هدرپ و  ادخ  وا و  نایم  دوبن ، يرفیک  شاداپ و  دوبن  وا  رگا  و  دننک ، تدابعار  ادخ  دنروآ و  مالـسا  ات  دز  نیکرـشم  رس 

.تسا هدرپ  باجح و  دوخ  وا  و 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

.(1)« بیُنی نَم  ًاحُون ...  ِهب  یَّصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَش  »

نآ هب  ار  حون  هک  تسا  نامه  داد  رارق  نیملسم  امش  يارب  هک  یماکحا  عرش و  ادخ  »

هیآ 13. يروش ، هروس  - 1
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«. دوش یم  تیاده  دروآ  يور  یهلا  هاگرد  هب  عّرضت  اعد و  اب  سک  ره  و  درک ...  شرافس 

درک و تمحرم  ار  شتفرعم  دوخ  صالخااب  ناگدـنب  هب  دوب ، هناگی  دوخ  یئاتکی  تنطلـس و  رد  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  رذوبا ؛  يا 
.دینادرگ حابم  ار  تشهب 

.هتفرعم هنع  کسمأ  هبلق  یلع  سمطی  نأ  دارأ  نمو  هتیالو ، هفّرع  هیدهی  نأ  دارأ  نمف 

دنکفا هدرپ  شبلق  رب  دـهاوخب  ار  سک  ره  و  دـنک ، یم  انـشآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیـالو  اـب  ار  وا  دـنک  تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره 
.دراد یم  زاب  وا  زا  ار  ترضح  نآ  تفرعم 

وا دننک و  تعاطا  ارم  هک  تسا  یناسک  رون  و  نم ، ءایلوا  ياوشیپ  یهلا و  مکحم  نامسیر  اوقت و  لیلد  تیاده و  مچرپ  وا  رذوبا ؛  يا 
.تسا هتخاس  مزلم  نآ  هب  ار  ناگ  هشیپاوقت  ادخ  هک  تسا  يا  هملک 

.ًاکرشم ناک  هتیالو  دحج  نمو  ًاّلضم ، ًّالاض  ناک  هتیالو  كرت  نمو  ًارفاک ، ناک  هضغبأ  نمو  ًانمؤم ، ناک  هّبحأ  نمف 

سک ره  و  تسا ، نارگید  یهارمگ  ثعاب  هارمگ و  درک  عطق  وا  اـب  ار  شطاـبترا  سک  ره  دـنرفاک ، وا  نانمـشد  نمؤم و  وا  ناتـسود 
.تسا كرشم  درک  راکنا  ار  وا  تیالو 

تمایق ياه  یکیرات  رد  و  تسا ، لال  روک و  رک و  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  تمایق  زور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رکنم  رذوبا ؛  يا 
.(1)« هَّللا ِْبنَج  یف  ُتطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  : » دروآ یمرب  دایرف  راسنوگن  هنوراو و 

«. مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  راگدرورپ  بنج  رد  مدرک  یهاتوک  هچنآ  رب  نم  رب  ياو  يا  اترسحاو ، »

رد و  دـنکفا ، یم  ناهد  بآ  وا  تروص  هب  یناطیـش  اهنآ  زا  کی  ره  رب  دراد و  هناـبز  هک 300  تسا  شتآ  زا  يا  هـقلح  شندرگ  رد 
.دننک یم  اهر  شتآ  فرط  هب  تّدش  تموصخ و  اب  ار  وا  ربق  لخاد 

، دـیئامرفب رتدایز  يدومن ، یلاحـشوخ  زا  راشرـس  ار  ملد  امـش ، يادـف  هب  مردام  ردـپ و  ادـخ ؛  لوسر  يا  مدرک  ضرع  تفگ : رذوبا 
: دومرف

هیآ 56. رمز ، هروس  - 1
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ارم هتفرگ و  ار  متسد  لیئربج  دیدرگ ، اپرب  زامن  تفگ و  ناذا  يا  هتشرف  مدیسر  هک  لّوا  نامـسآ  هب  دندرب ، الاب  اهنامـسآ  هب  ارم  یتقو 
اب ار  زامن  هاگنآ  دنتسه ، امش  رادید  قاتـشم  هک  تسا  ینالوط  یتّدم  اهنیا  دیناوخب ، ناگتـشرف  اب  ار  زامن  درک : ضرع  تشاد و  مّدقم 

تـسناد یمن  اهنآ  قلاخ  زج  ار  ناگتـشرف  ددع  دوب و  برغمو  قرـشم  هلـصاف  هزادـنا  هب  فص  ره  لوط  هک  ناگتـشرف  زا  فص  داتفه 
زا یئاضاقت  یتجاح و  ام  دنتفگ : دندرک و  مالـس  دندروآ و  يور  نم  هب  ناگتـشرف  زا  یـضعب  دیـسر  نایاپ  هب  زامن  نوچ  و  مدـناوخ ،

نیا هب  تسا و  هداد  نم  هب  ار  تعافـش  رثوک و  ضوح  رایتخا  ادـخ  اریز  دـنراد ، تعافـش  تساوخرد  اهنآ  مدرک  نامگ  .میراد  اـمش 
.تسا هدیشخب  يرترب  ناربمایپ  رب  هلیسو 

: دنتفگ تسیچ ؟  امش  تجاح  نم ؛  راگدرورپ  هکئالم  يا  متفگ : اهنآ  هب 

ار ام  مالس  یتشگرب  نیمز  هب  یتقو  هکتـسنیا  ام  ياضاقت  هیلإ ، انقوش  لاط  دق  ّانأب  هملعأو  مالـسلااّنم  ًاّیلع  أرقاف  ضرألا  یلإ  تعجر  اذإ 
.دیشک لوط  یلیخ  وا  هب  ام  قایتشا  هک  یئوگب  وا  هب  یناسرب و  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

؟  دیسانش یم  تفرعم  تقیقح  هب  ار  ام  امش  ایآ  متفگ :

وا تسا ، هدیرفآ  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیتسه  یقولخم  لّوا  هک  یلاح  رد  میـسانشن  ار  امـش  هنوگچ  ادـخ ؛  لوسر  يا  دـندرک : ضرع 
وا ریبکت  سیدقت و  حیبست و  هک  داد  رارق  یهاگیاج  توکلم  رد  امش  يارب  دیرفآ و  شدوخرون  زا  يرون  نایم  رد  رون  حابـشا  ار  امش 
هک یلاح  رد  میدرک  یم  روبع  امـش  هب  ام  دیرفآ ، دومرف  هدارا  هک  روط  نآ  هدنکارپ  فلتخم و  ياهرون  زا  ار  ناگتـشرف  سپـس  دینک ،

، ریبکت سیدقت ، حـیبست ، هب  میتخومآ و  امـش  زا  ار  اهنآ  ام  دـیدومن و  یم  راگدرورپ  لیلهت  دـیمحت و  ریبکت ، سیدـقت ، حـیبست ، امش 
.میتخادرپ دنوادخ  لیلهت  دیمحت و 

دهاوخب هک  ناگدنب  لامعا  زا  هچنآ  و  دیآ ، یم  دورف  امـش  يوس  هب  دوش  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  دـهاوخب  هک  یبوخ  ریخ و  زا  هچنآ 
؟  میسانشن ار  امش  هنوگچ  سپ  دور ، یم  الاب  امش  هیحان  زا  دور  الاب  یبوبر  هاگرد  هب 

: متفگ اهنآ  هب  دندومن ، نم  زا  ار  تساوخرد  نامه  دندوب  اجنآ  هک  یناگتشرف  دندرب ، الاب  مّود  نامسآ  هب  ارم  سپس 

؟  دیسانش یم  ار  ام  تفرعم  تقیقح  هب  امش  ایآ 
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: دندرک ضرع 

ّیسارکلا متنأو  بناجلاو ، بنجلا  متنأو  یمظعلا ، هّجحلاو  یقثولا ، هورعلاو  هملع ، ناّزخو  هقلخ ، نم  هَّللا  هوفـص  متنأو  مکفرعنال  ملو 
.مالسلا اّنم  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  أرقاف  ملعلا ، لوُصاو 

تّجح وا و  مکحم  نامسیر  وا و  ملع  راد  هنازخ  وا و  تاقولخم  نایم  زا  ادخ  ناگدیزگرب  امش  هک  یلاح  رد  میسانشن  ار  امش  هنوگچ 
.دیناسرب مالس  ام  فرط  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دیشناد ، ملع و  ساسا  هاگیاج و  هاگیاپ و  امش  دیتسه ، وا  گرزب 

تفرعم تقیقح  هب  ار  ام  ایآ  متفگ : اهنآ  هب  دـندومن ، ار  تساوخرد  نامه  زین  اجنآ  ناگتـشرف  دـندرب ، الاب  مّوس  نامـسآ  هب  ارم  سپس 
؟  دیسانش یم 

لیلد و امش  و  اه ، تلزنم  اه و  هبترم  همه  هب  ندیـسر  يارب  دیتسه  يرد  امـش  هک  یلاح  رد  میـسانشن  ار  امـش  هنوگچ  دندرک : ضرع 
عطاق مکح  تواضق  ماـقم  رد  هک  تسا  یـسک  و  ، (1) تـسا ضرألا  ّهباد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  اه ، تموصخ  عفر  يارب  دـیتسه  ناهرب 

هک تسا  تاجن  یتشک  و  دشاب ، یم  نانمشد  نایم  رد  خزود  هدننک  تمـسق  و  اصع ، بحاص  وا  و  دنک ، ادج  لطاب  قح و  نیب  دهد و 
امـش .دنک  طوقـس  شتآ  رد  تمایق  زور  دیامن  یچیپرـس  دنک و  فّلخت  نآ  زا  هک  یـسک  دـبای و  یم  تاجن  دوش  دراو  نآ  هب  هک  ره 

؟  میسانشن ار  امش  هنوگچ  سپ  دیتسه ، اه  نیمزرس  ناگراتس  موق و  ناکرا 

.دیناسرب مالس  ام  فرط  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک : ضرع  سپس 

؛  نم راگدرورپ  هکئالم  يا  متفگ : زین  اهنآ  هب  دندومن ، ار  اضاقت  نامه  مه  اجنآ  ناگتـشرف  .دـندرب  الاب  مراهچ  نامـسآ  هب  ارم  سپس 
؟  دیسانش یم  ار  ام  تفرعم  تقیقح  هب  امش  ایآ 

ّلحم و  تّوبن ، تخرد  امش  هک  یلاح  رد  میسانشن  هنوگچ  دندرک : ضرع 

هب نارفاک  باذع  هدعو  هک  یماگنه  مهمِّلَکت ،»...  ضْرألا  نم  هَّباد  مَهل  انجَرْخأ  مهیَلَع  لوَقلا  عقَو  اذإَو   » هفیرش هیآ  هب  دراد  هراشا  - 1
 ... دنک مّلکت  نانآ  اب  هک  میزیگنارب  نیمز  زا  يا  هدنبنج  دسر ، ارف  هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  ماقتنا  نامز  ددـنویپ و  عوقو 

«. هیآ 82 لمن ، هروس  »
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هیلع یلع  هب  دـناسر ، ار  یهلا  یحوو  دـیآ  دورف  امـش  رب  لیئربج  دـیتسه ، ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  ّلحم  تلاسر و  هاـگیاج  تمحر و 
.دیناسرب مالس  ام  فرط  زا  مالسلا 

: متفگ اهنآ  هب  دندومن ، نم  زا  ار  اضاقت  نامه  اجنآ  ناگتشرف  دندرب ، الاب  مجنپ  نامسآ  هب  ارم  سپس 

؟  دیسانش یم  ار  ام  تفرعم  تقیقح  هب  امش  ناگتشرف ؛  يا 

: تسا هدش  هتشون  نآ  رب  مینک و  یم  روبع  شرع  رب  ماش  حبص و  هک  یلاح  رد  میسانشن  ار  امش  هنوگچ  دنتفگ :

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب  هتدّیأو  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

.مدومن يرای  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  وا  تسادخ ، هداتسرف  دّمحم  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ 

ام فرط  زا  ار  وا  سپ  دراد ، یتسرپرـس  تیـالو و  وا  فرط  زا  هک  تسا  یهلا  ءاـیلوا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میتـسناد  اـجنآ  زا 
.ناسرب مالس 

ام امش  ایآ  متفگ : اهنآ  هب  دندومن ، ار  نیشیپ  ناگتشرف  ياضاقت  هتساوخ و  مه  اجنآ  ناگتشرف  دندرب ، الاب  مشش  نامـسآ  هب  ارم  سپس 
؟  دیسانش یم  تفرعم  تقیقح  هب  ار 

يور رب  تسا ، هدیناشن  یتخرد  نآ  رد  رانک  دیرفآ  هک  ار  سودرف  تشهب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میسانش  یمن  ار  امش  هنوگچ  دنتفگ :
: تسا هدش  هتشون  رون  اب  تخرد  نآ  گرب  ره 

.نیعمجأ قئالخلا  یلع  هنیعو  نیتملا  هَّللا  لبحو  یقثولا  هَّللا  هورع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعو  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال 

نامـسیر دنوادخ و  نانیمطا  دروم  زیوآ  تسد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  و  تسادـخ ، هداتـسرف  دّـمحم  تسین ، هناگی  دـنوادخ  زج  یئادـخ 
.تسا تاقولخم  همه  رب  یلاعت  قح  يانیب  مشچ  یهلا و  مکحم 

: دنتفگ یم  هک  مدینش  اجنآ  ناگتشرف  زا  دندرب ، الاب  متفه  نامسآ  هب  ارم  سپس  .ناسرب  مالس  ام  فرط  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

.(1)« ُهَدْعَو انقدَص  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  »

شیاتس ساپس و  »

هیآ 74. رمز ، هروس  - 1
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«. درک لمع  ام  هرابرد  شا  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 

؟  دوب هداد  يا  هدعو  هچ  امش  هب  دنوادخ  متفگ : اهنآ  هب 

ار امش  تیالو  دیرفآ ، شدوخ  رون  زا  رون  نایم  رد  یحابشا  تروص  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  یماگنه  ادخ ؛  لوسر  يا  دندرک : ضرع 
هب تبـسن  میتسه ، اهنآ  رادید  ناهاوخ  میراد و  تسود  ار  اهنآ  ام  هک  میدرک  تیاکـش  ادخ  هب  میتفریذـپ ، ار  نآ  دومن و  هضرع  ام  رب 

.دومن افو  شا  هدعو  هب  نونکا  مهد و  یم  ناشن  امش  هب  اه  نامسآ  رد  ار  وا  هک  دومرف  هدعو  امش  سّدقم  دوجو 

تروص هب  ار  يا  هتشرف  دنوادخ  میتسه ، وا  رادید  قاتـشم  هک  میدرک  هوکـش  یهلا  هاگرد  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  اّما  و 
تارهاوج ّرد و  عاونا  هب  تسـالط و  زا  هک  دـیناشن  یتـخت  يور  رب  شرع  تسار  فرط  رد  ار  وا  دـیرفآ و  اـم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم هدـید  لخاد  زا  نآ  جراخ  و  جراـخ ، زا  نآ  لـخاد  هک  هداد  رارق  دیفـس  دـیراورم  زا  يا  هّبق  نآ  يـالاب  و  تسا ، هدـش  هداد  تنیز 
نآ هب  هک  شرع  بحاص  ینیوکت  رما  هب  دـشاب  لـصّتم  يا  هتـشر  هب  ـالاب  زا  اـی  دـشاب و  يا  هیاـپ  يور  نیئاـپ  زا  هکنیا  نودـب  و  دوش ،
یلع سپ  مینک ، یم  هاگن  هتشرف  نیا  هب  میوش  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ندید  قاتشم  هاگ  ره  ام  و  تسا ، هداتسیا  هنوگنیا  تسیاب  هدومرف 

(1) .ناسرب مالس  ام  فرط  زا  ار  مالسلا  هیلع 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  ریسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 14  / 107

.نینمؤملاریمأ وه  باتکلا  ملع  هدنع  يّذلا 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دشاب  باتک  مامت  ملع  وا  دزن  هک  یسک 

باتک مامت  ملع  شدزن  هکنآ  ای  تسا  رتشیب  وا  شناد  ملع و  تسا  باتک  زا  یملع  وا  دزن  هک  یسک  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا  سپس 
؟  تسا

: دومرف ترضح 

و 608 ح 8 ، مارملا : هیاغ  ، 77 رضتحملا : 395/2 ح 624 ، زجاعملا : هنیدم  55/40 ح 90 ، راونألا : راحب  ، 871/2 تایآلا : لیوأت  - 1
.تسا هدرک  لقن   133 تارف : ریسفت  زا  174/8 ح 22  راونألا : راحب  رد  ار  ثیدح  زا  یتمسق  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_196_1
http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :

.رحبلا ءام  نم  اهحانجب  هضوعبلا  هذخأت  ام  ردقب  ّالإ  باتکلا  ملع  هدنع  يّذلا  دنع  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يّذلا  ملع  ناک  ام 

ماگنه یسگم  هک  یتبوطر  هزادنا  هب  رگم  دراد  ار  باتک  مامت  ملع  هکنآ  ملع  هب  تبسن  دراد  ار  باتک  زا  یملع  هک  یسک  ملع  تسین 
(1) .دریگ یم  نآ  زا  ایرد  بآ  اب  شلاب  دروخرب 

امهیلع دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  ّیـصو  اـیخرب  نب  فـصآ  دارم  تسا  باـتک  زا  یملع  وا  دزن  هک  یـسک  دـیوگ : هللا  همحر  فـّلؤم 
(2) .تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  تسا و  مالسلا 

لقن مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ردام  مالـسلا -  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشآرهـش  نبا   - 15  / 108
: دومرف هک  دنک  یم 

هک قادنق  شـش  اب  ار  وا  هکنآ  ات  درک  هراپ  ار  نآ  متـسب  قادنق  ود  اب  ار  وا  درک ، هراپ  ار  نآ  متـسب ، مدرک و  قادنق  يا  هچراپ  اب  ار  وا 
: دومرف سپس  درک ، هراپ  ار  اهنآ  همه  متسب ، دوب  مشیربا  یضعب  تسوپ و  اهنآ  زا  یضعب 

.یعبصإب ّیبرل  صبصبُا  نأ  جاتحأ  ّینإف  ّيدی  يّدشتال  هاُّما ؛  ای 

(3) .منک عوشخ  عوضخ و  مراگدرورپ  يارب  مناتشگنا  اب  مهاوخ  یم  اریز  دنبم ، ارم  ياه  تسد  ردام ؛  يا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  باتک  نامه  رد  و   - 16  / 109

1 تسا : هدش  هراشا  میرک  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  ثیدـح  نیا  رد  160/26 ح 6 و 429/35 ح 2 . راونألا : راحب  ، 367/1 یمق : ریسفت  - 1
، امـش نم و  نایم  هاوگ  هک  تسا  یفاک  وگب : « ؛ » باتکلا ُْملِع  هَدـْنِع  نَمَو  مکَْنَیبَو  یْنَیب  ًادیهَـش  هَّللِاب  یفَک  ُْلق  : » هیآ 43 دعر ، هروس  - 

َْلبَق ِهب  َکیتآ  اَنأ  باتکلا  نِم  ٌملِع  هَْدنِع  يذَّلا  لاقَو  : » هیآ 40 لمن  هروس   - 2 تسا .» وا  دزن  رد  باتک  ملع  هک  دشاب  یسک  دنوادخ و 
«. مروآ یم  يراذگ  مهرب  مشچ  هکنآ  زا  لبق  ار  نآ  نم  تفگ : دوب  وا  دزن  باتک  زا  یملع  هک  یسک  « ؛ » ُکفْرَط َْکیلإ  َّدَتْرَی  ْنأ 

.دمآ دهاوخ  لیذ ح 152  رد ص 211 ح 22 و ص 254  هک  روط  نامه  - 2
رد هللا  هـمحر  یناـهبهب  ار  نآ  و  ح 375 ،  35/2 زجاعملا : هنیدـم  ح 1 ،  274/41 راونألا : راـحب  ، 287/2 بوشارهـش : نبا  بقانم  - 3

.تسا هدروآ  فالتخا ) یمک  اب   ) ینالوط یثیدح  نمض  رد   21/2 هبکاسلا : هعمدلا  باتک 
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اه تسدو  داد  یتکرح  ار  دوخ  دیآ ، یم  وا  فرط  هب  هک  دید  ار  يرام  دوب  هتسب  شیاه  تسد  هراوهگ  رد  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع 
هگن يردـق  هبو  دـش  لـخاد  نآ  رد  شناتـشگنا  هک  درـشف  يا  هنوگ  هب  تفرگ و  ار  راـم  نآ  ندرگ  تسار  تسد  اـب  درک ، جراـخ  ار 

.درم هکنآ  ات  تشاد 

هیلع یلع  شدنزرف  هب  سپـس  دندش ، عمج  نایفارطا  تساوخ ، کمک  دروآرب و  دایرف  درک  هدـهاشم  ار  يا  هنحـص  نینچ  هک  شردام 
: درک ضرع  مالسلا 

(1) .یتسه ریش  نوچ  يروالد  تعاجش و  رظن  زا  وت  ایوگ  هردیح ،» ّکنأک  »

یم داد و  یم  بآ  مدرم  هب  هک  مدید  ار  روک  هرهچ و  هایـس  يزینک  دنک : یم  لقن  شمعأ  زا  رابخألا » هوفـص   » باتک رد   - 17  / 110
.دیماشایب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ّتبحم  یتسود و  هب  تفگ :

رطاخ هب  ادخ  هک  یـسک  ّتبحم  هب  دیماشایب  دیوگ : یم  راب  نیا  و  دهد ، یم  بآ  مدرم  هب  هتـشگ و  انیب  هک  مدید  هّکم  رد  ار  وا  سپس 
.دینادرگرب نم  هب  ار  یئانیب  وا 

ّتبحم هب  یتفگ : یم  يداد و  یم  بآ  هک  مدید  انیبان  هنیدـم  رد  ار  وت  متفگ : متـشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  هّیـضق  دـیوگ : یم  شمعا 
.نک ربخاب  بلطم  نیا  زا  ارم  يا ، هتشگ  انیب  منیب  یم  نونکا  دیماشایب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

: متفگ یتسه ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّتبحم  تیالو و  لها  وت  ایآ  زینک ؛  يا  دومرف : نم  هب  هک  مدید  ار  يدرم  تفگ : زینک 
: تفگ درک و  اعد  هاگنآ  یلب ،

انیب منامـشچو  نشور  مناگدـید  ًاروف  وا  ياـعد  تکرب  هب  مسق ، ادـخب  نادرگرب ، وا  هب  ار  شا  یئاـنیب  دـیوگ  یم  تسار  رگا  ایادـخ ؛ 
.دیدرگ

یبا نب  ّیلع  نایعیـش  زا  رـضخ و  نم  مالـسلا ،» هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هعیـش  نم  انأو  رـضخلا  اـنأ  : » تفگ یتسیک ؟  وت  متفگ : وا  هب 
(2) .مشاب یم  مالسلا  هیلع  بلاط 

.287/2 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
دّیس و  9/42 ح 11 ، راونألا : راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  تسا ،) هدیـسرن  پاچ  هب  زونه  هک  یّطخ  تسا  یباتک  : ) رابخألا هوفـص  - 2

.دنا هدرک  لقن  نآ  زا  75/2 ح 409  زجاعملا : هنیدم  باتک  رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاه 
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هب شروبع  هَّللا  هنعل  سیلبا  تسا : هدرک  لقن  هیلع  هَّللا  مالس  یسراف  ناملس  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 18  / 111
ام يور  شیپ  هک  تسیک  دـندرک  لاوئـس  داتـسیا ، اهنآ  لباقم  رد  دـنداد ، یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  داتفا  رفن  دـنچ 

؟  تسا هداتسیا 

؟  يدینش ار  ام  نانخس  دنتفگ : ما ، هّرم  وبا  نم  تفگ :

؟  دیئوگ یم  ازسان  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دوخ  يالوم  امش  لاح  هب  ادب  تفگ :

؟  تسا ام  رما  ّیلو  وا  هک  یتسناد  اجک  زا  دنتفگ :

: دومرف هک  ناتربمغیپ  مالک  زا  تفگ :

.هلذخ نم  لذخاو  هرصن  نم  رصناو  هاداع ، نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

و رادب ، تسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک  سک  نآ  ایادخ  تسا ، وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره 
.شاب نمشد  وا  نمشد  اب 

ار وا  یلو  متسین  وا  نایعیـش  زا  مرادن و  ار  شتیالو  نم  تفگ : یتسه ؟  ترـضح  نآ  نایعیـش  نایلاوم و  زا  وت  ایآ  دنتفگ : وا  هب  سپس 
.مراد تکرش  وا  اب  شدنزرف  لام و  رد  نم  دنک  ینمشد  وا  اب  سک  ره  و  مراد ، تسود 

؟  یئوگ یمن  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  یثیدح  ایآ  دنتفگ : وا  هب 

: میوگب ناتیارب  ات  دینک  شوگ  نید ؛  زا  ناگدش  جراخ  ناملاظ و  نانکشدهع و  هورگ  يا  تفگ :

تیاکـش دـنوادخ  هب  دوخ  یئاهنت  زا  دندیـسر  تکاله  هب  اهنآ  یتقو  و  مدرک ، تدابع  لاس  رازه  هدزاود  ّنج  هفیاط  نایم  رد  ار  ادـخ 
حیبست هب  هک  یلاح  رد  و  مدرک ، شتسرپ  ار  ادخ  ناگتشرف  عمج  رد  لاس  رازه  هدزاود  مه  اجنآ  رد  دندرب ، ایند  نامـسآ  هب  ارم  مدرک 

میدوب لوغشم  راگدرورپ  سیدقت  و 
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دـندرک و هدجـس  رون  نآ  يارب  یگمه  ناگتـشرف  تشذـگ ، اـم  لـباقم  زا  دوب  داـیز  نآ  یگدنـشخرد  عشعـشت و  هک  يرون  ناـهگان 
.تسا لسرم  يربمغیپ  ای  بّرقم  يا  هتشرف  رون  نیا  دنوادخ ، تسا  هّزنم  كاپ و  سوّدق » حّوبس  : » دنتفگ

(1) .تسا هیلع  هَّللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تشرس  تنیط و  رون  نیا  دمآ : یئادن 

شتلالدو نتم  دنس و  هرابرد  ار  دوخ  قیقحت  ام  تسا و  یّنس  هعیش و  نایم  روهشم  ثیداحا  زا  سیلبا  ثیدح  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
تفالخ ياـنعم  تیـالو  زا  اـجنآ  رد  هکنیا  رب  میا  هدرک  رکذ  هنیرق  هدزیـس  نآ  رد  میا و  هدروآ  ّقحلا » لـئالد   » باـتک رد  تفـالخ  رب 

اب سیلبا  هک  تسا  تفگش  یسب  ياج  و  مراد -  تلأسم  ار  باتک  نآ  پاچ  قیفوت  ادخ  زا  تسین -  دوصقم  رگید  یناعم  هدش و  هدارا 
ای ار و  ثیدح  نیفلاخم  زا  یـضعب  یلو  هدرکن  راکنا  ار  نآ  تلالد  ثیدح و  هدرک و  فاصنا  تسا  هنتف  داسف و  ساسا  لصا و  هکنیا 

اهنآ تسناد  یم  هکنیا  اب  هدرک  نایب  ار  ترـضح  نآ  بقانم  اهنآ  يارب  سیلبا  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  دـنا ، هدرک  راکنا  ار  نآ  تلـالد 
.ددرگ رتدیدش  اهنآ  باذع  رت و  لماک  اهنآ  يارب  تّجح  هکنیا  ات  دندرگ  یمنرب  دوخ  دساف  هدیقع  زا 

: تسا هدش  لقن  هقدص  نب  دّمحم  زا  هعیش  تاّفلؤم  زا  یضعب  رد   - 19  / 112

؟  تسا هنوگچ  ّتینارون  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفرعم  درک : لاوئس  هنع  هللا  یضر  یسراف  ناملس  زا  يرافغ  رذوبا 

.مینک لاوئس  ترضح  نآ  دوخ  زا  ات  میورب  ایب  تسا ) رذوبا  بقل  ( ؛  بدنج يا  تفگ :

.دروآ فیرشت  ات  میدنام  رظتنم  اجنآ  رد  میتفاین  ار  وا  میدمآ و  ترضح  نآ  دزن  دیوگ : یم 
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؟  دیئایب اجنیا  هک  هدش  ثعاب  هچ  دومرف :

: دومرف .مینک  لاوئس  ّتینارون  هب  امش  تفرعم  زا  ات  میا  هدمآ  دنتفگ :

ره رب  بلطم  نیا  نتـسناد  هنیآ  ره  و  دینک ، یمن  یهاتوک  دیتسه و  دنبیاپ  دّـهعتم و  دوخ  نید  رد  هک  نم  ناتـسود  يا  دـیدمآ  شوخ 
.تسا بجاو  يا  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم 

نینچ یتقو  دنک و  ادیپ  تفرعم  نم  ّتینارون  تقیقح و  هب  ات  ددرگ  یمن  لماک  یسک  نامیا  بدنج ؛  يا  ناملـس و  يا  دومرف : سپس 
هداـشگ مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  هدرک و  ناـحتما  ناـمیا  يارب  ار  وا  بلق  ادـخ  هک  دوـش  یم  یناـسک  زا  درک  ادـیپ  نـم  زا  یتخاـنش 

.دنام یم  یقاب  دیدرت  ّکش و  رد  وا  دنک  یهاتوک  تخانش  تفرعم و  هنوگ  نیا  رد  هک  یسک  و  تسا ، هدش  هاگآ  فراع  هدینادرگ و 

«. هّینارونلاب یتفرعم  ّلجو  ّزع  هَّللا  هفرعمو  ّلجوّزع  هَّللا  هفرعم  هّینارونلاب  یتفرعم  « ؛  بدنج يا  ناملس و  يا 

«. تسا ّتینارون  هب  نم  تفرعم  تقیقح  رد  ادخ  تخانش  و  تسادخ ، نتخانش  تقیقح  رد  ّتینارون  هب  نم  نتخانش  »

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  صلاخ  نید  نیا  و 

.(1)« هَمِّیَقلا ُنید  کلذَو  َهوکزلا  اُوتُْؤیَو  هالَصلا  اوُمیُقیَو  ءافَنُح  نیدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اوُدبْعَِیل  ّالإ  اوِرُما  امَو  »

اپب ار  زامن  و  دـننک ، تدابع  دـنا  هدرک  صلاخ  ار  دوخ  نید  هک  یلاـح  رد  هناـصلاخ و  ار  ادـخ  هکنیا  هب  رگم  دـندشن  رما  ناگدـنب  «و 
«. تسا لادتعا  ّدح  رد  رود و  هب  طیرفت  طارفا و  زا  هک  تسا  ینید  نیا  دنزادرپب و  ار  تاکزو  دنراد 

.تسا هّیدّمحم  ناسآ  لهس و  نید  نیا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تّوبن  هب  رگم  دیدشن  رما  تسا : هدومرف 

تخس و نم  تیالو  نتشاد  اپرب  و  تسا ، هتـشاد  اپرب  ار  زامن  تشاد  اپب  ارم  تیالو  سک  ره  دومرف : هالـصلا » اومیقیو   » ریـسفت رد  دعب 
ادخ هک  ینمؤم  هدنب  ای  لسرم و  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتـشرف  رگم  درادن  ار  نآ  شریذپ  تقاط  دنک و  یمن  لّمحت  ار  نآ  هک  تسا  راوشد 

.تسا هدرک  ناحتما  نامیا  يارب  ار  وا  بلق 
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.دریذپب ار  نآ  دناوت  یمن  دشابن  هدش  ناحتما  هک  یماگنه  نمؤم  دشابن و  لسرم  یتقو  ربمغیپ  دشابن و  بّرقم  هک  یماگنه  هتشرف  سپ 

: دومرف .میسانشب  ًالماک  ات  دییامرف  نایب  ار  نآ  تسیچ ؟  نامیا  دودح  تسیک و  نمؤم  نانمؤم ؛  ریما  يا  درک : ضرع  ناملس 

.ّدتری ملو  ّکشی  ملو  هلوبقل  هردص  حرش  ّالإ  یش ء  هیلإ  انرمأ  نم  دریال  يّذلا  وه  نحتمملا  نمؤملا 

دنک زاب  نآ  لوبق  يارب  ار  شا  هنیـس  ادـخ  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  وا  هب  يزیچ  ام  تیالو  روما  زا  هک  تسا  یـسک  هدـش  ناحتما  نمؤم 
.دریذپب ار  نآ  يدیدرت  ّکش و  هنوگ  ره  نودبو 

ام يرترب  تلیـضف و  رد  دیهاوخ  یم  هچنآ  دیهدن و  رارق  ادـخ  ار  ام  متـسه ، ناگدـنب  رب  وا  هفیلخ  ادـخ و  هدـنب  نم  نادـب  رذوبا ؛  يا 
هچنآ زا  رترب  یتایانع  یتالامک و  ام  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیـسر ، دیهاوخن  نآ  تیاهنو  ام  تاماقم  نطاب  هب  دـینادب  دـیئوگب و 
نمؤم امـش  دیتخانـش  هنوگنیا  ار  ام  یتقو  و  تسا ، هدومرف  تمحرم  دـنک  روطخ  امـش  زا  یکی  بلق  هب  ای  دـنک  فصو  امـش  هدـنیوگ 

.دیتسه

: دومرف دشاب ؟  هتشاد  اپرب  ار  امش  تیالو  هک  هتشاد  اپرب  ار  زامن  یسک  ادخ ؛  لوسر  ردارب  يا  مدرک  ضرع  دیوگ : ناملس 

ْربَّصلِاب اُونیعَتْـساَو  : » تسا هدومرف  شدیجم  باتک  رد  هک  تسا  دنوادخ  شیامرف  بلطم ؛ نیا  قیدـصت  نآ و  دـهاش  ناملـس ؛  يا  یلب 
.(1)« نیعِشاخلا یَلَع  ّالإ  ٌهَریبَکل  اهَّنإَو  هالَّصلاَو 

اذل تسا ، نم  تیالو  نتشاد  اپرب  زامن »  » زا دوصقم  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  ربص  زا  دارم 
هک تسا  تیـالو  اریز  درواـیب ، هینثت  ار  ریمـض  هک  هریبـکل » اـمّهنإو  : » هدومرفنو هدروآ  درفم  ار  ریمـض  هریبـکل » اـّهنإو  : » تسا هدومرف 

.دنتسه هاگآ  فراع و  نایعیش  نیعشاخ  و  دنریذپب ، ار  نآ  دنناوت  یم  نیعشاخ  طقف  تسا و  تخس  نآ  لّمحت 
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هیلع هللا  یلـص  دّـمحم  هب  یگمه  اهنیا  ریغ  (1) و  بـصاون جراوخ ، هّیردـق ، هئجرم ، زا  فلتخم  ياه  هورگ  هک  مینیب  یم  جراـخ  رد  و 
ًارثکا ار  نآ  دـنا ، هدرک  فالتخا  هک  تسا  نم  تیالو  هراـبرد  طـقفو  دـنرادن  یفـالتخا  نآ  رد  دـنراد و  فارتعا  رارقا و  ملـسو  هلآو 

«. نیعِشاخلا یَلَع  ّالإ  ٌهَریبَکل  اهَّنإَو   » تسا هدومرف  هراشا  اهنآ  هب  هیآ  نیا  هک  دنا  هتفریذپن  یمک  هّدع  زج  دنا و  هدرک  راکنا 

ٌرْـصَقَو ٌهَلَّطَعُم  ٌْرِئبَو  : » دـنک یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ارم  تیـالو  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تّوـبن  نآرق ؛ زا  يرگید  ياـج  رد  و 
.(2)« دیشَم

«. تسا راوتسا  اجرباپ و  هک  يرصق  هدنام و  لّطعم  هک  یهاچ  »

لیطعت ار  نآ  تسا ، نم  تیالو  هدش  لیطعت  هک  یهاچ  نآ  ینعی  هلّطعم » رئب   » تسا و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رصق »  » زا دارم 
.دندرکن يرادرب  رهب  نآ  زا  دندرک و  راکنا  دندرک و 

نیا اریز  دشخب ، یمن  شیارب  يدوس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تّوبن  هب  وا  رارقا  دشاب  هتشادن  نم  تیالو  هب  رارقا  هک  یسک  و 
وا زا  دعب  تسا ، اهنآ  ياوشیپ  ماما و  هدش و  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  هک  تسا  ربمغیپ  مرکا  ّیبن  هکنیا  رطاخ  هب  دـنرگیدکی ، نیرق  ود 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نیـشناج  مدرم و  ياوشیپ  ماما و  یلع 
: دومرف

«. يدعب ّیبن  ّهن ال  ّالإ أ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  »

دوب یـسوم  نیـشناج  وا  هک  روط  نامه  ینعی  ، ) تسا یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  نوراـه  هاـگیاج  دـننامه  نم  هب  تبـسن  وت  هاـگیاج 
.تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  زج  یتسه ) نم  نیشناجوت 

یهلا راوتسا  مّیق و  نید  رب  وا  دشاب  لماک  نم  هب  شتفرعم  سک  ره  سپ  تسا ، دّمحم  ام  رخآ  دّمحم و  ام  طسو  تسا ، دّمحم  ام  لّوا 
هک تسا 

« نیرحبلا عمجم   » رد .تسا  وا  نید  ساسا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد  هک  تسا  یـسک  یبصان  زا  دارم  دسیون : یم  سوماق »  » رد - 1
مهیلع تیب  لها  ینمـشد  هب  هک  تسا  یـسک  یبصان  و  تسا ، ندرک  ینمـشد  ياـنعم  هب  بصن » : » دـسیون یم  بصن »  » تغل حرـش  رد 

یم ینمشد  راهظا  تیب  لها  زا  ناشیا  ندرک  يوریپ  رطاخ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  نایلاوم و  ابای  دنک  یم  رهاظت  مالـسلا 
ار وا  دنوادخ  هک  يربمغیپ  ره  هدیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  هک  يا  هتـشرف  ره  رگا  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  .دـنک 
هک دـنک  تعافـش  دـنک  یم  ینمـشد  راهظا  تیب  لـها  اـم  اـب  هک  یبصاـن  هراـبرد  يدیهـش  ره  قیّدـص و  ره  هتخیگنارب و  يربمغیپ  هب 

«. درک دهاوخن  اهر  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  زگره  دنادرگ ، جراخ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ 
هیآ 45. ّجح ، هروس  - 2
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: منک یم  نایب  امش  يارب  ار  نآ  دنوادخ  يرای  قیفوت و  هب  و  تسا ،» راوتسا  نید  نآ  و   » (1)« هَمِّیَقلا ُنید  َکلذَو  : » هدومرف

دنوادخ تمحرو  دورد  نانمؤم ؛  ریما  يا  یلب  دندرک : ضرع  بدـنج ؛  يا  ناملـس و  يا  دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  ود  نآ  هاگنآ 
: دومرف داب ، امش  رب 

یمین هب  ددرگ ، فصن  ود  دومرف  رما  ار  رون  نیا  دنوادخ  هاگنآ  میدوب ، ادخ  رون  زا  رون  کی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نم و 
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اذل  شاب ، یلع  : دومرف نآ  رگید  فصن  هب  و  شاب ، دّمحم  دومرف : نآ  زا 

.ّیلع ّالإ  یّنع  يّدؤیالو  ّیلع  نم  انأو  یّنم  ّیلع 

.یلع رگم  نم  فرط  زا  دنک  یمن  ادا  و  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

؛  ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  دورف  لیئربج  دوب ، هداتـسرف  هّکم  فرط  هب  نیکرـشم  زا  تئارب  يارب  ار  رکبوبا  هک  یماگنه  نآ 
هب وا  منادرگرب ، ار  وا  ات  داتـسرف  رکبوبا  لابند  هب  ارم  دـنک ، غالبا  تدوخ  زا  یـصخش  ای  تدوخ و  ار  نآ  تسا  هدومرف  تراـگدرورپ 

دهد یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  یلو  هن ، دومرف : هدـش ؟  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  درک : ضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.یلع ای  نم  رگم 

؟ همامإلل حلصی  فیک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  اهیّدؤی  هفیحص  لمحل  حلصیال  نم  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا 

تماما و ّتیحالـص  هنوگچ  دـنک  غالبا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  ار  يروتـسد  درادـن  یگتـسیاش  هک  یـسک 
؟  تشاد دهاوخ  ار  مدرم  یئاوشیپ 

، مدش یضترم  ّیلع  وا  ّیصو  نم  و  دش ، یفطصم  دّمحم  وا  سپس  میدوب  رون  کی  ادخ  لوسر  نم و  سپ  بدنج ؛  يا  ناملـس و  يا 
.دشاب تکاس  يرگید  قطان و  یکی  دیاب  ینامز  ره  رد  و  تکاس ، نم  دیدرگ و  وگنخس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

رِْذنُم َْتنأ  امَّنإ  : » تسا دنوادخ  شیامرف  نیا  هدننک و  تیاده  نم  دیدرگ و  هدنهد  میب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ناملس ؛  يا 
زا دارم   (2)« داه مْوَق  ِّلُِکلَو 

هیآ 5. هنّیب ، هروس  - 1
هیآ 7. دعر ، هروس  - 2
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.متسه نم  يداه »  » زا دوصقم  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیآ  نیا  رد  رذنم » »

: دومرف توالت  ار  نآ  زا  دعب  تایآ  سپس 

ٌءاوَس لاعَتُملا ×  ُریبَکلا  هَداهَشلاَو  ْبیَغلا  ُِملاع  رادْقِمب ×  هَْدنِع  ْیَش ء  ّلُکَو  ُدادْزَت  امَو  ماحْرألا  ُضیغَت  امَو  یْثنُا  ّلُک  لِمْحَت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللَا  »
ِْرمأ ْنِم  هَنوُظَفْحَی  هِْفلَخ  ْنِمَو  ْهیَدَی  ْنَیب  ْنِم  ٌتابَّقَعُم  َُهل  راهنلِاب ×  بِراسَو  لیللِاب  فْخَتْـسُم  َوُه  نَمَو  ِهب  رَهَج  ْنَمَو  لْوَْقلا  َّرَـسأ  ْنَم  مْکنِم 

(1) «. هَّللا

رد دوبمک   ) دراذگ صقان  اه  محر  ار  هچ  ره  دناد  یم  و  هدام ) ای  تسا  رن   ) دـنک یم  لمح  يزیچ  هچ  نتـسبآ  نز  هک  دـناد  یم  ادـخ 
ره و  دـشاب ) محر  رد  نینج  دـنچ  هکنآ  ای  لفط  ءاضعا  رد  يدایز   ) دـیازفا یم  هک  ار  هچنآ  دـناد  یم  و  لمح ) تّدـم  ای  لفط  تقلخ 

نخـس یـسک  تسا ×  زیچ  ره  زا  رترب  تسا و  گرزب  وا  تسا  اناد  راکـشآ  ناهنپ و  هب  ادخ  تسا ×  نّیعم  هزادـنا  هب  ادـخ  دزن  يزیچ 
ادـخ درادـن ×  یقرف  زور  رد  ددرگ  رهاـظ  اـی  بش  رد  دوش  یفخم  هک  یـسک  تسا و  يواـسم  ادـخ  دزن  راکـشآ  اـی  دـیوگب  یناـهنپ 

.دننک يرادهگن  راگدرورپ  نامرف  هب  شرس  تشپ  زا  وا و  يور  شیپ  زا  ار  صخش  نآ  هک  دراد  یناگتشرف 

: دومرف دز و  يرگید  رب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  دعب 

دیدرگ و تشهب  رادرایتخا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هدنهدرشن ، نم  دیدرگ و  هدننک  عمج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم 
نیمز و ندنازرل  رادرایتخا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نک ، اهر  ار  نآ  ریگب و  ار  نیا  میوگ : یم  نآ  هب  خزود ، رادرایتخا  نم 

نآ رد  هک  یمولع  دنوادخ  و  مظوفحم ، حول  بحاص  نم  و  مدـش ، شّرغ  دـعر و  دـیدش و  ياهادـص  رادرایتخا  نم  دـیدرگ و  هلزلز 
.تسا هدومن  ماهلا  نم  هب  تسا 

: تسا هتشگ  لزان  تایآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هرابرد  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا 

نینزان دوجو  سی »  » زا دارم   (2)« میکَحلا نآْرُْقلاَو  سی ×  »

.8 هیآ 11 -  دعر ، هروس  - 1
هیآ 1 و 2. سی ، هروس  - 2
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.دنک یم  دای  مسق  نآرق  هب  دنوادخ  دعب  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

.دنک یم  دای  مسق  ملق  هب  دعب  تسا  ترضح  نآ  ن »  » زا دوصقم  هک   (1)« مَلَْقلاَو «ن 

يا دـیامرف : یم  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هط »  » زا دوصقم  هیآ  نیا  رد  ، (2)« یقْـشَِتل نآرُقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنأ  ام  هط  »
.يزادنیب یتخس  جنر و  رد  ار  دوخ  ات  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام ؛  لوسر 

.مدش تامالع  اه و  هناشن  تازجعم ، بحاص  نم  دش و  اه  یئامنهار  اه و  تلالد  بحاص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

زا دوصقم  نم   (3)« میقَتْسُملا ُطارِصلا   » هکرابم هیآ  رد  و  ءایـصوا ، متاخ  نم  دیدرگ و  ءایبنا  متاخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم 
.متسه میقتسم  طارص 

و منم ،  (4)« نوِفلَتُْخم ِهیف  ْمُه  يذَّلا  میظَعلا ×  أَبَنلا   » هفیرش هیآ  رد  دندرک  فالتخا  نآ  رد  هک  یّمهم  ربخ  نآ  و  متسه ، میظع  أبن  نم  و 
.درکن فالتخا  نم  تیالو  رد  زج  یسک 

اهنآ ناشکرس  هک  ریشمش  بحاص  نم  دناوخب و  ادخ  فرط  هب  ار  مدرم  هک  دیدرگ  توعد  بحاص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 
.منک دوبان  ار 

.ترضح نآ  رما  بحاص  نم  دیدرگ و  لسرم  ربمغیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

سک ب ره  رب  دوخ  رما  هب  ار   (6) حور  » (5)« هِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  هِْرمأ  ْنِم  َحوُرلا  یِْقُلی  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
ای لسرم و  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتـشرف  رب  رگم  دنک  یمن  ءاقلا  دنک و  یمن  اطع  ار  نآ  هک  تسادـخ  حور  نآ  و  دـنک ،» یم  ءاقلا  دـهاوخ 

یتردق وا  هب  و  تسا ، هدومن  ادج  مدرم  هّیقب  زا  هداد و  زایتما  ار  وا  دنک  تیانع  وا  هب  ادخ  ار  حور  نیا  هک  ره  و  وا ، راوگرزب  نیـشناج 
هب قرـشم  و  دناد ، یم  نآ  ببـس  هب  دش  دهاوخ  عقاو  ای  هدش و  عقاو  هک  ار  هچنآ  و  دـنک ، یم  هدـنز  ار  هدرم  هک  تسا  هدرک  راذـگاو 

رد هچنآ  زا  و  دنک ، یم  ریس  هظحل  کی  رد  ار  قرشم  هب  برغم  ای  برغم 

هیآ 2 ملق ، هروس  - 1
هیآ 1 و 2. هط ، هروس  - 2

هیآ 4 هحتاف ، هروس  - 3
هیآ 2 و 3. أبن ، هروس  - 4
هیآ 15. نمؤم ، هروس  - 5

.یبیغ تسا  یئورین  ای  یحو و  ای  تسا  سدقلا  حور  دارم  - 6
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.دناد یم  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  ار  هچنآ  و  ددرگ ، یم  ربخاب  دنک  یم  روطخ  اه  لد  اه و  ّتین 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  هک  دیدرگ  هدننک  يروآدای  ینعی  رْکِذ »  » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا 

.(1)« هَّللا تایآ  مْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوسَر  ًارْکِذ ×  مُْکَیلإ  هَّللا  َلَْزنأ  ْدَق  »

«. دناوخب امش  رب  ار  یهلا  تایآ  ات  داتسرف  ار  شلوسر  ینعی  رْکذ  امش  يوس  هب  ادخ  »

.همایقلا موی  یلإ  نئاک  وه  امو  نآرقلا  ملع  تعدوتساو  باطخلا ، لصفو  ایالبلاو  ایانملا  ملع  تیطُعا  ّینإ 

رد تسویپ  دـهاوخ  عوقو  هب  تمایق  زور  ات  هچنآ  نآرق و  شناد  تسا ، هدـش  اطع  عطاق  ماکحا  اـهالب و  اـهریم و  گرم و  ملع  نم  هب 
.تسا هدش  هتشاذگ  هعیدو  هب  نم  داهن 

هچنآ داد  رارق  نم  يارب  دنوادخ  مدیدرگ ، ادخ  تّجح  نم  درک و  هماقا  مدرم  يارب  ناهرب  تّجح و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 
.دنا هرهب  یب  نآ  زا  بّرقم  ناگتشرف  لسرم و  ناربمغیپ  یّتح  درادن  نیرخآ  نیلّوا و  زا  سک  چیه  هک  ار 

: دومرف نانمؤم ، ریما  يا  یلب  دندرک : ضرع  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا  دومرف : سپس 

نذا هب  یهام  مکـش  زا  ار  سنوی  هک  منم  مدـناسر ، لحاس  هب  ار  وا  مدیـشخب و  شمارآ  مراـگدرورپ  رما  هب  یتشک  رد  ار  حون  هک  منم 
هک منم  مداد ، تاجن  شتآ  زا  ار  میهاربا  هک  منم  مداد ، روبع  دنوادخ  رما  هب  لین  يایرد  زا  ار  یـسوم  هک  منم  مدرک ، جراخ  دـنوادخ 

ّلحم زا  ما  هدـننکادن  نم  ، (2) ما هّلظلا  موی  باذـع  نم  و  ما ، هداهن  اجرب  ار  اـه  تخرد  ناـشوج و  ار  اـه  همـشچ  يراـج و  ار  اـهرهن 
.مونش یم  اهنآ  دوخ  تغل  اب  ار  نیقفانم  نیراّبج و  يادص  زور  ره  هک  منم  دنونشب ، ار  نآ  سنا  ّنج و  هک  یکیدزن 

نم مدواد ، نب  نامیلس  مّلعم  نم  و  داد ، میلعت  ار  یسوم  هک  يرضخ  منم 

هیآ 10 و 11. قالط ، هروس  - 1
، تشگ رهاظ  يربا  دـندش  دایز  ترارح  دـیدش و  باتفآ  راچد  دـندرک  بیذـکت  ار  وا  یتقو  تسا ، بیعـش  موق  باذـع  هب  هراشا  - 2

«. هیآ 189 ءارعش ، هروس   » .درک كاله  ار  اهنآ  همه  دیراب و  یلیس  دنوروا  هیاس  رد  ات  دندش  جراخ  یگمه 
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.مشاب یم  راگدرورپ  تردق  نم  و  ما ، نینرقلاوذ 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ، نم  زا  دّمحم  مدّمحم و  زا  نم  تسا ، نم  وا  مدّمحم و  نم  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا 

.(1)« نایِْغبَیال ٌخَزَْرب  امُهَْنَیب  نایِقَْتلَی ×  نیرْحَْبلا  َجَرَم  »

«. دننک یمن  زواجت  هک  داد  رارق  يا  هلصاف  ود  نآ  نایم  تخیمآرد و  مهب  ار  تمصع  ملع و  يایرد  ود  هک  تسا  وا  »

یسک و  تسین ، بئاغ  تقیقح  رد  ددرگ  بئاغ  ام  زا  هک  یسک  هدرمن و  تقیقح  رد  دریمب  ام  زا  هک  یسک  بدنج ؛  يا  ناملـس و  يا 
.(2) تسین هتشک  تقیقح  رد  دوش  یم  هتشک  ام  زا  هک 

: دومرف داب ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  نانمؤم ؛  ریما  يا  یلب  دندرک : ضرع  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا  دومرف : سپس 

انلضف یف  اولوقو  ًابابرأ  انوّمستال  هَّللادیبع  نم  دبع  انأ  اّمنإ  همظعلا ، حورب  تدُّیاو  یقب ، نّممو  یـضم  نّمم  هنمؤمو  نمؤم  ّلک  ریمأ  انأ 
.رشعلا راشعم  الو  انل ، هَّللا  هلعج  ام  هنک  انلضف  نم  اوغلبت  نل  مّکنإف  متئش ، ام 

نیا همه  اـب  ما و  هدـش  دـییأت  تمظع  حور  هب  متـسه و  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  زا  هنمؤـم  ناـنز  نمؤـم و  نادرم  همه  ياورناـمرف  نم 
دینک شالت  هچ  ره  و  دیئوگب ، ام  تلیـضف  رد  دیهاوخ  یم  هچنآ  سپـس  دیمانن و  ادخ  ار  ام  متـسه ، ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  فاصوا 

.دیسر دیهاوخن  نآ  مهدکی  زا  مهدکی  هب  هکلب  هداد  رارق  ام  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  تقیقح  هب 

ادخ يابیز  هرهچ  ام  میتسه ، وا  فرط  زا  نایاوشیپ  نانیما و  نانیشناج و  اه و  تّجح  نایامنهار و  ادخ و  ياه  هناشن  ام  هکنیا  رطاخ  هب 
ار شناگدنب  دنوادخ  ام  ببس  هب  میتسه ، وا  يایوگ  نابز  وا و  يانیب  مشچ  و 

هیآ 19 و 20. نمحرلا ، هروس  - 1
لاـیخ و مهو و  فّرـصت  زا  اـهنآ  تقیقح  اـهنآ و  ینطاـب  دوجو  اـّما  دوش  یم  داـجیا  اـهنآ  يرهاـظ  دوجو  رد  ضراوع  نیا  ینعی  - 2

توکلم کلم و  ملاع  رد  یفّرـصت  هنوگ  چیه  ناگدش  هتـشک  ریاس  لثم  ندش  هتـشک  اب  هک  دنتـسین  هنوگ  نآ  و  تسا ، رود  هب  هشیدنا 
رهاظ فلتخم  ياه  ناکم  رد  رفس و  لوط  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  سّدقم  رس  زا  هک  تسا  یبیجع  راثآ  شدهاش  دنشاب ، هتـشادن 

.تشگ
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رگا تسا و  هدینادرگ  رهاط  هدرک و  رایتخا  هدـیزگرب و  دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  ام  و  دـهد ، یم  شاداپ  ام  ببـس  هب  دـنک و  یم  باذـع 
اّمَع لَئُْسیال   » اریز تسا ، هدیدرگ  كرشم  هتـشگ و  رفاک  دنوادخ  هب  دیامن  راگدرورپ  شنیزگ  هب  ضارتعا  دنک و  ارچ  نوچ و  یـسک 

.(1)« نولَئُْسی ْمُهَو  لَعْفَی 

«. دنوش یم  تساوخزاب  هک  دنتسه  ناگدنب  هکلب  دریگ  یمن  رارق  یئوجزاب  دروم  وا  دوش ، یمن  لاوئس  دهد  یم  ماجنا  ادخ  هچنآ  زا  »

: دومرف داب ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  نانمؤم ؛  ریما  يا  یلب  دندرک : ضرع  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا  دومرف : سپس 

مدرک تابثا  لیلد  اب  و  متخاس ، نشور  مداد و  حرـش  مدومن و  ریـسفت  مدرک و  نایب  ار  هچنآ  دروآ و  ناـمیا  متفگ  هچنآ  هب  هک  یـسک 
هدرک و زاب  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  هدومن و  شیامزآ  نامیا  يارب  ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  تسا  هدش  ناحتما  نمؤم  وا  دنک  قیدصت 

ّکش متفگ  هچنآ  رد  هک  یسک  تسا و  هدیسر  تفرعم  تیاهن  لامک و  غولب و  ّدح  هب  هک  تسا  هاگآ  فراع  وا  هدیـشخب و  شیاشگ 
هدومن ینمـشد  هدرک و  ریـصقت  وا  دشاب  برطـضم  نادرگرـس و  دنک و  فّقوت  ای  دـنک و  راکنا  و  دـنک ، تفلاخم  هناهاگآ  ای  دـنک و 

.تسا

: دومرف داب ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  نانمؤم ؛  ریما  يا  یلب  دندرک : ضرع  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا  دومرف : سپس 

نم هّمئألاو  مکبولق  رئامـضب  ملاع  انأو  ّیبر  نذإـب  مکتویب  یف  نورخّدـت  اـمو  نولکأـت  اـمب  مکئّبنُا  اـنأو  ّیبر ، نذإـب  تیُماو  ییُحا  اـنأ 
.دحاو انّلک  ّانأل  اودارأو ، اّوبحأ  اذإ  اذه  نولعفیو  نوملعی  يدالوأ 

ربخ دینک  یم  هتخودنا  ناتیاه  هناخ  رد  هچنآ  دیروخ و  یم  هچنآ  هب  وا  نذا  هب  و  منک ، یم  هدنز  مناریم و  یم  مراگدرورپ  نذا  هب  نم 
هتـشاد تسود  هاگ  ره  و  دـنناد ، یم  ار  اهنیا  نم  نادـنزرف  زا  رگید  ناماما  و  مناد ، یم  دـینک  ناهنپ  ناتیاهلد  رد  ار  هچنآ  و  مهد ، یم 

.میتسه تقیقح  کی  یگمه  ام  اریز  دننک ؛  یم  يراک  نینچ  دنهاوخب  دنشاب و 

هیآ 23. ءایبنا ، هروس  - 1
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دهاوخ یم  ادخ  میهاوخب  هاگره  ام  دیراذگن ، قرف  ام  نیب  سپ  میتسه ، دّمحم  ام  همه  تسا و  دّـمحم  ام  طسو  تسا ، دّـمحم  ام  لّوا 
.ددنسپ یمن  ادخ  میدنسپن  نامز  ره  و 

ّلجوّزع هَّللا  هردـقرکنأ  دـقف  هَّللا  اناطعأ  اّمم  ًائیـش  رکنأ  نم  ّنأل  اّنبر  هَّللا  اناطعأ  امو  انتّیـصوصخو  انلـضف  رکنأ  نمل  لیولا  ّلک  لـیولا 
.انیف هتّیشمو 

؛  دـنک راکنا  هدرک  تیانع  ام  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ام و  صئاصخ  ام و  لئاضف  هک  دوش  یم  یـسک  بیـصن  یتخبدـب  مامت  یتخبدـب و 
.تسا هدرک  راکنا  هتفریذپن و  ام  هرابرد  ار  راگدرورپ  ّتیشم  تساوخ و  دنوادخ و  تردق  تقیقح  رد  دنک  نینچ  هک  یسکاریز 

.تسا هدرک  اطع  اهنیا  همه  زا  رتگرزب  رتالاو و  رترب و  ام  هب  دنوادخ  بدنج ؛  يا  ناملس و  يا 

: دومرف تسا ؟  اهنیا  همه  زا  رتگرزب  هک  تسیچ  نآ  نانمؤم ؛  ریما  يا  میدرک : ضرع 

یم رد  میفاکـش و  یم  ار  مّنهج  تشهب و  نیمز و  اهنامـسآ و  نآ  اب  هک  تسا  هدیـشخب  هدرک و  اـطع  مظعا  مسا  اـم  هب  اـم  راـگدرورپ 
هتشاذگ و مدق  یهلا  شرع  هب  میور ، یم  قرشم  هب  میور ، یم  برغم  هب  میئآ ، یم  دورف  نیمز  هب  و  میور ، یم  الاب  نامسآ  هب  میدرون ،
، ناگدنبنج ناتخرد ، اه ، هوک  ناگراتـس ، هام ، دیـشروخ ، نیمز ، اه ، نامـسآ  یّتح  يزیچ  ره  و  مینیـشن ، یم  نآ  رب  یهلا  هاگـشیپ  رد 

اطع داد  صاصتخا  ام  هب  تخومآ و  ام  هب  هک  یمظعا  مسا  هب  دـنوادخ  ار  اهنیا  مامت  دـننک ، یم  تعاطا  ام  زا  مّنهج  تشهب و  اهایرد ،
رما هـب  ار  روـما  نـیا  و  مـیور ، یم  هار  اـهرازاب  ناـیم  رد  میماـشآ و  یم  میروـخ و  یم  اــم  فاــصوا  نـیا  ماــمت  اــب  و  تـسا ، هدرک 
لمع وا  نامرف  رما و  هب  میریگ و  یمن  تقبـس  راتفگ  هب  ار  وا  هک  میدـنوادخ  تمارکاب  ناگدـنب  امو  میهد ، یم  ماـجنا  ناـمراگدرورپ 

.دیشخب يرترب  شنمؤم  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  داد و  رارق  كاپ  موصعم و  ار  ام  مینک ، یم 

نأ الول  يدتهنل  اّنک  امو  اذهل  اناده  يّذلا  هَّللدمحلا  : » میئوگ یم  ام  و 
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یمن هار  نآ  هب  دوبن  یهلا  فطل  تیادـه و  رگا  دومن و  تیادـه  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  صوخم  ساپـس  دـمح و   » (1)« هَّللا اناده 
و تسا ،» یمتح  اهنآ  هرابرد  باذع  هدـعو  دـندش و  باذـع  راوازـس  نیرفاکو   » (2)« نیرفاکلا یلع  باذـعلا  هملک  تّقح   » و میتفاـی ،»

.دننک یم  راکنا  دنرادن و  لوبق  هدومن  ناسحا  ششخب و  ام  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

هک دیرادهگن  دینک و  ظفح  ار  نآ  دیدومن ، شـسرپ  ّتینارون  هب  نم  تفرعم  زا  هک  امـش  خساپ  تسا  نیا  بدـنج ؛  يا  ناملـس و  يا 
نینچ یتقو  و  دنـسانشب ، ّتینارون  هب  ارم  ات  دنـسر  یمن  تریـصب  ّدح  هب  ام  نایعیـش  زا  کی  چـیه  انامه  و  تسا ، لامک  دـشر و  ثعاب 

ار يرترب  لضف و  زا  يا  هجرد  هتفر و  ورف  ملعزا  یئاـیرد  ناـیم  رد  هدیـسر و  لاـمک  غولب و  تریـصب و  ّدـح  هب  دـندرک  ادـیپ  یتفرعم 
(3) .دنا هتفای  یهاگآ  وا  هدیشوپ  ياه  هنیجنگ  راگدرورپ و  رارسا  زا  يّرس  رب  دنا و  هدومیپ 

هک دـنک  یم  لقن  رـسای  نب  راّمع  زا  همکحلا » رداون   » باتک زا  رـضتحم »  » باـتک رد  هللا  همحر  نامیلـس  نب  نسح  خیـش   - 20  / 113
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :

: دش باطخ  نم  هب  یبوبر  هیحان  زا  مدمآ  لئان  راگدرورپ  برق  هبترم  نیرتالاب  هب  مدش و  هداد  ریس  اهنامسآ  هب  هک  بش  نآ 

؟ کیلإ یقلخ  ّبحأ  نم  دّمحم  ای 

؟  تسیک وت  دزن  نم  هدیرفآ  نیرت  بوبحم  دّمحم ؛  يا 

.یتسه رتاناد  وت  ادنوادخ ؛  مدرک : ضرع 

.مونشب تدوخ  نابز  زا  مهاوخ  یم  یلو  مرتاناد  نم  دومرف :

.نک هاگن  دومرف : .مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  میومع  رسپ  مدرک : ضرع 

یلاـعت هَّلل  تررخف  لوقی  اـم  عمـسی  هسأر  فقوأ  دـقو  تاوامـسلا ، بجح  تقرخ  دـقو  یعم ، فقاو  مالـسلا  هیلع  ّیلعب  اذإـف  ّتفتلاـف 
.ًادجاس

ار ینامسآ  ياه  هدرپ  همه  هداتسیا و  نم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  مدید  مدرک  هاگن  هک  نیمه 

هیآ 43. فارعا ، هروس  - 1
هیآ 71. رمز ، هروس  - 2

.160 راونألا : قراشم  1/26 ح 1 ،  - 7 راونألا : راحب  - 3
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هدجـس ادـخ  يارب  هداتفا و  كاـخ  رب  سپ  دـنک ، یم  شوگ  ار  اـم  يوگتفگ  هدرک  دـنلب  ار  دوخ  رـس  هدز و  راـنک  ار  عناوم  هدـیرد و 
(1) .مدرک

نایعیش زا  یکی  هک  هلیمر -  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : هدرک  لقن  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یـسرب   - 21  / 114
: دومرف دوب -  هدش  ضیرم  تسا و  ترضح  نآ  ّصاخ 

؟  يدمآ زامن  يارب  دجسم  هب  يدرک و  ساسحا  یکبس  يرادقم  سپس  يدش  يدیدش  بت  راچد  هلیمر ؛  يا 

: دومرف یتسناد ؟  اجک  زا  نم ؛  رورس  يا  یلب  تفگ :

انوعد ّالإ  تکـس  الو  ، هئاعدـل اّنمآ  ّالإ  اعد  الو  هنزحل ، ّانزح  ّالإ  نزح  الو  هضرمل ، انـضرم  ّالإ  ضرمی  هنمؤم  الو  نمؤم  نم  ام  هلیمر ؛ اـی 
.هعم نحنو  ّالإ  براغملاو  قراشملا  یف  هنمؤمالو  نمؤمالو  هل ،

ددرگ نوزحم  هاگره  و  میوش ، یم  ضیرم  وا  یـضیرم  رطاـخ  هب  اـم  هکنیا  رگم  دوش  ضیرم  هک  تسین  ینمؤم  درم  نز و  هلیمر ؛  يا 
اعد وا  يارب  ام  دـشاب  تکاس  یتقو  و  میئوگ ، یم  نیمآ  وا  ياعد  هب  ام  دـنک  اعد  نامز  ره  و  میوش ، یم  نوزحم  وا  نزح  رطاـخ  هباـم 

(2) .میتسه وا  اب  ام  دشاب  ینمؤم  نز  درم و  برغم  قرشم و  رد  اجک  ره  و  مینک ، یم 

یبلطم تسادخ ،» هجو  اجنآ  دـیروآ  يور  فرط  ره  هب   « (3)« هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیأ   » راگدرورپ شیامرف  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
هّمئا ادـخ  هجو  زا  دوصقم  هک  دـنا  هدومرف  يداـیز  رایـسب  تاـیاور  رد  اریز  دـنک ؛  یم  دـییأت  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار 

(4) .تسا هدش  دراو  یّصاخ  تایاور  زین  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  دروم  رد  دنتسه و  مالسلا  مهیلع 

383/25 ح 37. راونألا : راحب  ، 107 رضتحملا : - 1
259 ح 1، تاجردـلا : رئاصب  زا  لقن  هب  فالتخا ) یمک  اب   ) 154/26 ح 43 و 140/26 ح 11 راونألا : راحب  ، 77 راونألا : قراشم  - 2

175/2 و176 ح 479 و 480. زجاعملا : هنیدم 
هیآ 115. هرقب ، هروس  - 3

.دینک هعجارم  دنتسه ) هَّللا  هجو  هَّللا و  بنج  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هک   ) باب 53  191/24 راونألا : راحب  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  - 4
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اهنآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  و  دنوادخ ، دزن  دنا  هبترم  وربآ و  تهاجو و  بحاص  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  ناشیا  ندوب  هجو  و 
ببـس هب  رگم  تسین  نکمم  ادخ  هب  هّجوت  و  دـنروآ ، يور  دـننک و  هّجوت  تهج  نآ  هب  مدرم  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یتهج 

.ناراوگرزب نیا  تیالو  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  یلمع  یسک  زا  و  ناشیا ، هب  هّجوت 

: تـفگ هـک  دـنک  یم  لـقن  هـنع  هللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  زا  یتـیاور  بوـلقلا » داـشرا   » باـتک رد  هللا  هـمحر  یملید   - 22  / 115
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.انلضف رکنأو  انتفرعم  ّقح  انفرعیال  نمل  لیولا  ّلک  لیولا  ناملس ؛ ای 

.دنک راکنا  ار  ام  يرترب  لضف و  دسانشن و  میتسه  نآ  راوازس  هک  يروط  نآ  ار  ام  هک  یسک  لاحب  ادب  ناملس ؛  يا 

هکلب تفگ : ناملس  دواد ؟  نب  نامیلس  ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  دنتسه ، لضفا  راوگرزب  ود  نیا  زا  کیمادک  ناملـس ؛  يا 
.تسا رتالاو  رترب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

یملع دنک و  لقتنم  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  أبس  تکلمم  هب  سراف  زا  ار  سیقلب  تخت  تسناوت  ایخرب  نب  فصآ  ناملس ؛  يا  دومرف :
مالسلا هیلع  مدآ  دنزرف  ثیـش  رب  دنوادخ  تسا !؟  باتک  رازه  مدزن  هک  مرادن  تردق  وا  ربارب  نیدنچ  نم  ایآ  و  دوب ، وا  دزن  باتک  زا 

ناقرف روبز و  لیجنا ، تاروت ، و  هفیحص ، تسیب  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  رب  هفیحص و  یس  مالسلا  هیلع  سیردا  رب  هفیحـص و  هاجنپ 
.تسا هدومن  لزان 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دیدومرف  هک  تسا  روط  نیمه  نم ؛  رورس  يا  متفگ :

ام نّیبو  عضوم  ریغ  یف  هباتک  یف  انتیالو  هَّللا  ضرف  دـقو  انقوقحو ، انتفرعم  یف  ئزهتـسملاک  انمولعو  انروُما  یف  ّكاشلا  ّنإ  ناملـس ؛ ای 
.فوشکم وهو  هب  لمعلا  بجوأ 

هک یلاح  رد  هدرک  هرخسم  ار  ام  قوقح  ام و  تفرعم  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ّکش  ام  مولع  ام و  نوؤش  رد  هک  یسک  ناملـس ؛  يا 
نـشور نآ  هدومن و  نایب  تسا  بجاو  نآ  هب  ندرک  لمع  هک  ار  هچنآ  هدرک و  بجاو  اج  دـنچ  رد  شباتک  رد  ار  ام  تیالو  دـنوادخ 

(1) .تسا حضاوو 

.107 رضتحم : زا  لقن  هب  28/27 ح 10  و ج : 221/26 ح 47 ، راونألا : راحب  ، 416/2 بولقلا : داشرا  - 1
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   - 23  / 116

(1) .یلاعتو كرابت  ّبرلا  یضر  انّبحو  بیرلا ، ساوسوو  ماقسألاو  کعولا ، نم  ءافش  تیبلا  لهأ  انرکذ 

ببـس اـم  یتـسود  و  تسا ، یناطیـش  ياـه  هسوسو  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  یمـسج و  یحور و  ياـه  يراـمیب  يافـش  تیب  لـها  اـم  داـی 
.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يدونشخ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  یکی  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هللا  همحر  یکجارک   - 24  / 117
: دومرف .دومن  لاوئس  ترضح  نآ  یئاسانش  تفرعم و  زا  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  هنع  هللا  یضر  ناملس 

نزاخ نم  مدنکفا و  شتآ  رد  دندرک  یچیپرس  هک  اهنآ  مدناوخ ، دوخ  تعاطا  هب  ار  اه  تّما  مامت  هک  متسه  یـسک  نم  ناملـس ؛  يا 
.متسه اهنآ  رب  شتآ 

.یلعألا ألملا  یف  یعم  ناک  ّالإ  یتفرعم  ّقح  دحأ  ینفرعیال  ّهنإ  ناملس  ای 

نم اب  تسا  نایتوکلم  هاگیاج  هک  راگدرورپ  برق  ّلحم  ینعی  یلعا  ألم  رد  دسانشب  ارم  مراوازس  هک  هنوگنآ  یـسک  ره  ناملـس ؛  يا 
.دوب دهاوخ 

شرع هراوشوگ  ود  نم  دنزرف  ود  نیا  دومرف : ناملـس  هب  ترـضح  نآ  دندش و  دراو  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هاگنآ 
دهع مدرم  زا  دنوادخ  دنملاع ، نانز  نیرتهب  ناشیا  ردام  تسا و  نشور  دراد و  یگدنـشخرد  تشهب  ود  نیا  رطاخ  هب  دنراگدرورپ و 

.دنا شتآ  رد  هک  دندومن  بیذکت  یهورگ  دندرک و  قیدصت  ار  نآ  يا  هّدع  تسا ، هتفرگ  نم  يارب  قاثیم  و 

.ءارفسلا ریفس  انأو  هیقابلا  هملکلاو  هغلابلا ، هّجحلا  انأو 

.متسه نالوسر  هدنیامن  نم  و  مراگدرورپ ، یمئاد  یگشیمه و  هملک  و  مامت ، ّمات و  ینعی  هغلاب  تّجح  نم 

لـیذ ح 13،  97/62 راونألا : راـحب  ، 625/2 لاصخلا : ح 2 ، و 227/26  ح 10   145/2 راونألا : راـحب  ح 107 ،  47/1 نساحملا : - 1
نمض ح 113.  61/68 راونألاراحب : ، 137 تارف : ریسفت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_214_1
http://www.ghaemiyeh.com


215 ص :

تیادف هب  مردام  ردپ و  متفای ، هنوگ  نیمه  لیجنا  تاروت و  رد  ار  امـش  فاصوا  نانمؤم ؛  ریما  يا  درک : ضرع  هنع  هللا  یـضر  ناملس 
دنک تمحر  ار  ناملـس  لتاق  ادخ  هاقوشاو  دنتفگ : یمن  مدرم  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـش ، یهاوخ  هتـشک  هفوک  دجـسم  رد  هک  یـسک  يا 

هک یتسه  ادـخ  تّجح  نامه  وت  هکنیا  رطاخب  تشادـن  ار  نآ  شریذـپ  لّمحت  بات و  مدرم  سوفن  هک  متفگ  یم  یبلاطم  تا  هراـبرد 
هب درک  رییغت  وا  هرابرد  تمعن  هکنیاو  بّویا  تشذگرـس  دش و  صالخ  هاچ  زا  فسوی  دـیدرگ و  هتفریذـپ  شا  هبوت  وت  ببـس  هب  مدآ 

.تسا طوبرم  امش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟  تسیچ یناد  یم  ار  وا  رب  ادخ  تمعن  ندرک  رییغت  ّتلع  بّویا و  هّصق  ایآ 

.نانمؤم ریما  يا  امش  دناد و  یم  رتهب  ادخ  درک : ضرع 

.تسا یگرزب  بلطم  نیا  تفگ : درک و  ّکش  نم  یهاشداپ  رد  بّویا  تفرگ ، یم  قاثیم  دنوادخ  هک  هاگنآ  دومرف :

: دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

مدرک راتفرگ  ءالب  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ما ؟  هتـشاد  اپرب  هدرک و  هماقا  ار  نآ  نم  هک  یتروص  رد  ینک  یم  ّکش  ایآ  بّویا ؛  يا 
.متشذگ شیاطخ  وا و  زا  دیدرگ  میلست  وا  ندوب  نانمؤم  ریما  هب  نوچ  مدیشخب و  وا  رطاخ  هب 

.نینمؤملاریمأل هعاطلاب  ّیلإ  بوتت  وأ  یباذع  نم  کّنقیذُال  یتّزعوف 

.ینک هبوت  نینمؤملاریما  تعاطا  هب  فارتعا  اب  هکنیا  ای  مناشچ و  یم  وت  رب  مباذع  زا  مسق  مدوخ  تّزع  هب 

(1) .درک رارقا  مالسلا  مهیلع  وا  نیرهاط  هّیرذ  نینمؤملاریما و  تعاطا  هب  درک و  هبوت  ینعی  تشگ ، وا  بیصن  تداعس  سپس 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 25  / 118

: ناهرب ریسفت  ح 372 ،  31/2 زجاعملا : هنیدـم  ح 4 ،  504/2 تایآلا : لـیوأت  ح 52 ،  292/26 راونألا : راـحب  ، 57/2 دـئاوفلا : زنک  - 1
61/4 ح 12.
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(1) .هَءادعأ داعیلو  هءایلوأ  لاویلو  يدعب  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  لاویلف  هّلک  ریخلا  هل  هَّللا  عمجی  نأ  هّرس  نم 

دریذپب و نم  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  دیاب  دنک  عمج  وا  يارب  ار  یبوخ  ریخ و  مامت  ادـخ  دراد  تسود  هک  یـسک 
.دنک ینمشد  وا  نانمشد  اب  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  ترضح  نآ  ءایلوا 

مدش و دراو  یعدجا » قورـسم   » رب تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یعیبس  قاحـسا  یبا  زا  سلاجم »  » رد هللا  همحر  دـیفم  خیـش   - 26  / 119
ار شبلطم  مدوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نینح  رد  تفگ : نامهم  نآ  متخانـش ، یمن  ار  وا  هک  دوب  ینامهم  وا  دزن 

: تفگ هک  اجنادب  ات  داد  همادا 

.تسا هدرک  لقن   (2) روعا ثراح  ار  نآ  هک  میوگب  امش  يارب  یثیدح 

: دومرف مدش  دراو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  تفگ : یلب ، میتفگ :

؟  دیناشک اجنیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  روعا ؛  يا 

.امش یتسود  ّتبحم و  مدرک : ضرع 

: دومرف سپس  .داد  مسق  هبترم  هس  ارم  یئوگ و  یم  تسار  ادخ  هب  ارت  دومرف :

نّمم هَّللا  دابع  نم  دبع  سیلو  انّبحی ، وهف  هبلق  یلع  انتّدوم  دـجی  وهو  ّالإ  نامیإلاب  هبلق  هَّللا  نحتما  نّمم  هَّللادابع  نم  دـبع  سیل  ّهنإ  امأ 
.انضغبی وهف  هبلق  یلع  انضغب  دجی  وهو  ّالإ  هیلع ، هَّللا  طخس 

ار ام  دـبای و  یم  دوخ  بلق  رد  ار  ام  ّتبحم  هکنیا  رگم  تسین  دـشاب  هدـش  ناحتما  نامیا  يارب  وا  بلق  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب 
دوـخ بلق  رد  ار  اـم  ینمـشد  هکنیا  رگم  دـشاب  هدـش  عـقاو  یهلا  مشخ  دروـم  هک  تسین  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  و  دراد ، تـسود 

.دنک یم  ینمشد  ام  اب  دنک و  یم  ساسحا 

ام نمـشد  تسا و  هتـشگ  زاب  شیارب  تمحر  ياـهرد  اـیوگ  تسا و  تمحر  رظتنم  هک  یلاـح  رد   (3) دنک یم  حبـص  ام  تسود  سپ 
هبل رب  دنک  یم  حبص 

150 و 176. یفطصملا : هراشب  55/27 ح 9 ، راونألا : راحب  سلجم 32 ، 270 ح 2  قودص : یلاما  - 1
هک تسا  یسک  روعا  و  دیآ ، یم  مقر 123  تحت  وا  زا  يرگید  ثیدح  يدوز  هب  و  تسا ، ینادـمه  ثراح  نامه  روعا ؛  ثراح  - 2

.دشاب هدش  یئانیبان  راچد  وا  مشچ  کی 
.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  رمع  ینعی  - 3
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یم ناشبیـصن  هک  یتـمحر  فطل و  نآ  تمحر  لـها  يارب  داـب  اراوگ  سپ  دـنک ، یم  طوقـس  خزود  رد  و  شتآو ، تکـاله  هاـگترپ 
(1) .دننک یم  نکسم  هک  يدب  هاگیاج  زا  شتآ  لها  لاح  هب  ادب  و  دوش ،

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 27  / 120
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع 

کّبحب ّلجوّزع  هَّللا  هلخدـی  یّتح  يرُخا  مدـق  هل  تتبث  ّالإ  طارـصلا  یلع  مدـق  هب  ّتلزف  نمؤم  ءرما  بلق  یف  کـّبح  تبث  اـم  یلع ، اـی 
(2) .هّنجلا

شرگید ياـپ  دزغلب  وا  ياـپ  کـی  رگا  طارـص  زا  نتـشذگ  ماـگنه  تفرگ ، رارق  ینمؤم  بلق  رد  رگا  وت  یتـسود  ّتبحم و  یلع ؛  يا 
.دنک یم  تشهب  دراو  وت  ّتبحم  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دنام  یم  تباث 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  دوخ ، لئاضف »  » و هضور »  » باتک ود  رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 28  / 121

رد مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ناهگان  هک  دندوب  هتسشن  دجسم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ياج زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـش ، دراو  دـندوب  ناشیا  پچ  فرط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و  تسار ، فرط 
ماما دیناشن و  دوخ  تسار  يوناز  رب  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تفرگرب ، رد  ار  وا  دیسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تساخرب و 

یم دیکم و  یم  ار  اهنآ  ياه  بل  دیسوب و  یم  ار  شزیزع  ود  نیا  سپس  دیناشن ، پچ  يوناز  رب  ار  وا  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دومرف

.امش ردام  يادف  مردپ  و  امش ، ردپ  يادف  مردپ 

راوگرزب ود  نیا  دوجو  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدرم  يا  دومرف : سپس 

.48 یفطصملا : هراشب  196/22 ح79/27 10 ح 19 و 87/38 ح8 ، راونألا : راحب  270 ح 2 ، دیفم : یلاما  - 1
69/8 ح 77/27 17 ح8 و ص 158 ح 6 و ج: راونألا : راحب  48 ح 4 ، هعیشلا : لئاضف  سلجم 85 ، 679 ح 29  قودص : یلاما  - 2

یمک اب   ) 71 یفطصملا : هراشب  رد  يربط  و  866/2 ح 3 ، تایآلا : لیوأت  باتک  رد  هللا  همحر  نیدلا  فرش  دّیـس  و  305/39 ح 119 ،
.دنا هدرک  رکذ  ار  نآ  فالتخا )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

: درک ضرع  سپس  .دنک  یم  تاهابم  شناگتشرف  یمامت  رب  ناشیا  كاپ  نادنزرف  ناشردپ و  و 

یلهأ مّهنإـف  نیمحارلا ، محرأ  اـی  کـتمحرب  همحراـف  یتّیـصو  ظـفحو  مهیف  ینعاـطأ  نم  ّمهللا  مهّبحی ، نم  ّبُحاو  مهّبُحا  ّینإ  ّمهللا 
.یتیصعم مهتیصعمو  یتعاط  مهتعاطف  ّیبر ، باتکل  نولاتلاو  یتّنسل  نویحملاو  ینیدب  نوماّوقلاو 

شرافـس دـنک و  تعاطا  اهنآ  هرابرد  ارم  راـتفگ  هک  ره  مراد ، تسود  زین  ار  ناـشیا  ناتـسود  مراد و  تسود  ار  اـهنیا  نم  ادـنوادخ ؛ 
نم لـها  اـهنآ  اـنامه  یتـسه ، رتناـبرهم  رت و  هدـننک  محر  سک  ره  زا  وـت  و  هدـب ، رارق  دوـخ  تـمحر  دروـم  ار  وا  دـیامن  تیاـعرارم 
اهنآ زا  يرادربنامرف  سپ  دنتـسه ، نم  راگدرورپ  باتک  ناگدـننک  توالت  نم و  ّتنـس  ناگدـننک  هدـنز  نم و  نید  ناگدـنراداپربو 

(1) .تسا نم  زا  ندرک  یچیپرس  ناشیا  زا  ندومن  یچیپرس  نم و  زا  يرادربنامرف 

ادخ لوسر  هارمه  ینم  رد  يا  هّدع  اب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رباج  زا  عیارشلا » للع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 29  / 122
یم عوکر  یهاگ  دومن و  یم  هدجـس  یهاگ  وا  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  اـم  هّجوت  یـصخش  ناـهگان  میدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.دوب عّرضت  هلان و  لوغشمو  درک 

: دومرف .تسا  وکین  شزامن  ردقچ  ادخ ؛  لوسر  يا  میتفگ :

.دومن نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردپ  هک  تسا  نامه  وا 

شپچ تسار و  ياـه  هدـند  هک  يروـط  هب  داد  يدـیدش  تکرح  هتفرگ  ار  وا  تفر و  وا  فرط  هب  تـالابم  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
.تشک مهاوخار  وت  هَّللا  ءاش  نإ  دومرف : تفر و  ورف  مهرد 

یم ارچو  درک ، یناوت  یمن  ار  راک  نیا  دـسرن  مولعم  تقو  نآ  دریذـپن و  نایاپ  تسا  هداد  نم  هب  دـنوادخ  هک  یتلهم  نآ  ات  تفگ : وا 
هفطن زا  لبق  نم  هفطن  هکنیا  رگم  وت  اب  یسک  دنک  یمن  ینمشد  مسق  ادخ  هب  یشکب ؟  ارم  یهاوخ 

104/27 ح 74. راونألا : راحب  ، 144 هضورلا : - 1
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یلاعت كرابت و  دنوادخ  شیامرف  نیا  و  مراد ، تکرش  اهنآ  دالوا  لاوما و  رد  وت  نانمـشد  اب  و  تسا ، هدش  وا  ردام  محردراو  شردپ 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  . (1)« دالْوألاَو ِلاْومألا  ِیف  مهْکِراشَو  : » تسا

نم الو  ّیقـش ، ّالإ  سانلارئاس  نم  الو  ّیعد  ّالإ  برعلا  نم  الو  ّيدوهی ، ّالإ  راصنألا  نم  الو  ّیحافـس ، ّالإ  شیرق  نم  کضغبیال  ّیلع  ای 
 - . اهربد نم  ضیحت  یّتلا  یهو  هیقلقلس -  ّالإ  ءاسنلا 

شلـصا هک  یـسک  رگم  راصنا  زا  تسا و  هدوب  دـقع  نودـب  وا  جاودزا  هک  یـسک  رگم  شیرق  زا  دـنک  یمن  ینمـشد  وت  اـب  یلع ؛  يا 
و تسا ، تخبدب  هارمگ و  هک  رگم  رگید  نامدرم  زا  و  تسین ، حیحص  وا  بسن  هک  یـسک  رگم  برع  هفیاط  زا  و  تسا ، هدوب  يدوهی 

.دوش ضیح  تشپ  زا  هک  یسک  رگم  نانز  زا 

: دومرف هدرک و  دنلب  ار  رس  سپس  درک ، توکس  یتّدم  دروآ و  نیئاپ  شکرابم  هنیس  فرط  هب  یمارآ  هب  ار  رس  ترضح  نآ  دعب 

.ّیلع هّبحم  یلع  مکدالوأ  اوضرعأ  سانلا ، رشاعم 

.دیرادب هضرع  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  دوخ  نادنزرف  هب  نامدرم ؛  هورگ  يا 

هیلع یلع  اهنآ  زا  مادـک  ره  میدرک ، یم  هضرع  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتسود  اـم  دـیوگ : هَّللادـبع  نب  رباـج 
یمن شتبـسن  دوـخ  هب  تشادـن  تسود  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  و  تسا ، اـم  دوـخ  دـنزرف  هک  میدـیمهف  یم  تشاد  تـسود  ار  مالـسلا 

(2) .میداد

هب ار  نیقفانم  ام  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  تسا  ّتنـس  لها  ناـگرزب  زا  هک  يذـمرت  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
(3) .میتخانش یم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  اهنآ  ینمشد 

هیآ 66. ءارسا ، هروس  - 1
.215/2 زجاعملا : هنیدم  151/27 ح 174/39 20 ح 16 و 236/63 ح 80 ، راونألا : راحب  142/1 ح 7 ، عیارشلا : للع  - 2

238/7 قحلا : قاقحإ  ، 218 هدمعلا : ، 60/1 ملسم : حیحص  ، 292/6 دمحا : دنسم  توریب ، پاچ  635/5 ح 3717  يذمرت : حیحص  - 3
و 223/17.
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مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ینادمه  ثراح  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش   - 30  / 123
: دومرف ترضح  مدش ، بایفرش 

: درک ضرع  يدمآ ؟  اجنیا  هدش  ثعاب  هچ  ثراح ؛  يا 

.نینمؤملاریمأ ای  کل  یّبح 

.تسا هدیناشک  اجنیا  هب  ارم  امش  یتسود  ّتبحم و 

؟  يراد تسود  ارم  ثراح ؛  يا  دومرف :

: دومرف .نینمؤملاریما  يا  مسق  ادخب  یلب  درک : ضرع 

، ّبحت ثیح  ینتیأرل  لبإلا  هبیرغ  دوذ  ضوحلا  نع  لاجرلا  دوذأ  انأو  ینتیأر  ولو  ّبحت ، ثیح  ینتیأر  موقلحلا  کسفن  تغلب  ول  اـمأ 
.ّبحت ثیح  ینتیأرل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  دمحلا  ءاولب  طارصلا  یلع  ّرام  انأو  ینتیأر  ولو 

یـضعب دورو  زا  هک  یتقو  نآ  ینیبب  ارم  رگا  و  يراد ، تسود  هک  يا  هنوگ  هب  ینیب  یم  ارم  راضتحا  هظحل  ندـنک و  ناج  تقو  نادـب 
، يراد تسود  هک  ینیب  یم  يا  هنوگ  هب   (1) هناگیب کی  زا  نارتش  ندرک  تعنامم  دننام  منک  یم  تعنامم  ضوح  رانک  هب  صاخشازا 
رد دـمح  ءاول  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يور  شیپ  رد  منک و  یم  روبع  طارـص  رب  هک  یلاـح  رد  ینیبـب  ارم  رگا  زین  و 

(2) .يراد تسود  هک  ینیب  یم  يا  هنوگ  هب  مراد  تسد 

هک تسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  لاصخ »  » باتک رد  یتیاور  دمح  ءاول  هرابرد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: دومرف

یلع انأو  رمقلاو ، سمشلا  نم  عسوأ  هنم  هّقشلا  هّقـش ، نوعبـس  وهو  دمحلا  ءاول  هعمو  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ینیتأی  همایقلا  موی  ناک  اذإ 
.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  هعفدأو  هذخآف  سدقلا ، ربانم  نم  ربنم  قوف  ناوضرلا  ّیسارک  نم  ّیسرک 

یم بآ  رانک  هک  یماگنه  رتش  اریز  ناگناگیب ، ندرک  رود  يارب  تسا  لثملا  برض  کی  نیا  دسیون : یم  هیاهن  باتک  رد  يرزج  - 1
.دنک شنوریب  هکنآ  ات  دنک  یم  رود  ار  وا  دنک و  یم  دروخربوا  اب  دوش  دراو  يا  هناگیب  رگا  دسر 

هراشب لــیذ ح 43 ، و 269/39  ح 2 ،  157/27 راونـألا : راـحب  ، 140/1 هّـمغلا : فـشک  سلجم 2 ، ح 30   48 یـسوط : یلاـما  - 2
.137/2: بولقلا داشرإ  ، 73 یفطصملا :
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نآ هقبط  ره  هک  تسا  هقبط  داتفه  نآ  و  دراد ، هارمه  هب  دمح  ءاول  هکیلاح  رد  دیآ  یم  نم  دزن  لیئربج  دـسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
لیئربج زا  ار  نآ  ما ، هتسشن  سدق  ياهربنم  زا  يربنم  يالاب  ناوضر ، ياه  تخت  زا  یتخت  رب  نم  و  تسا ، هام  دیـشروخ و  زا  رتعیـسو 

.مهد یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  هب  هتفرگ و 

هک یلاح  رد  درادرب  ار  مچرپ  نآ  دـناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  ادـخ ؛  لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  باّـطخ  نب  رمع 
؟  تسا رت  عیسو  هام  دیشروخ و  زا  نآ  هقبط  ره  هک  دراد  هقبط  داتفه  يدومرف  امش 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

، مدآ رون  دـننام  يرون  لـیئربج ، تّوق  دـننامه  یئورین  تّوق و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوش  اـپرب  هک  تماـیق 
دوبن نیا  رگا  و  دنک ، تمحرم  دواد  يادص  هب  کیدزن  یئادـص  و  فسوی ، لامج  نوچ  یلامج  ناوضر ، ملح  لثم  یملح  يرابدرب و 

.درک یم  اطع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  يادص  دننام  یئادص  تسا  تشهب  بیطخ  دواد  هک 

یمدق وا  و  دماشآ ، یم  دنا  تشهب  رد  رهن  ود  هک  لیبجنز  لیبسلس و  ياراوگ  بآ  زا  هک  تسا  یـسک  لّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  و 
.تسا راوتسا  شرگید  مدق  نآ ، ياج  هکنیا  رگم  دراد  یمنرب  طارص  رب 

.نورخآلاو نولّوألا  هب  هطبغی  ًاناکم  هَّللا  نم  هتعیشو  مالسلا  هیلع  یلعل  ّنإو 

(1) .دنروخ یم  هطبغ  نآ  رب  نیرخآ  نیلّوا و  هک  دنراد  یهاگیاج  تشهب  رد  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  انامه  و 

: دنک یم  لقن  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 31  / 124

الاب دوخ  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارچ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش 
: دومرف درب ؟ 

.دنسانشب ار  وا  يالاو  هبترم  عیفر و  ماقم  مدرم  هکنیا  ات 

.دیهد حیضوت  میارب  رتدایز  درک : ضرع 

.126 رضتحملا : ، 137/2 بولقلا : داشرإ  3/8 ح3 ، راونألا : راحب  582 ح 7 ، لاصخلا : - 1
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.تسا رتراوازس  سک  ره  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماقم  هب  وا  دننادب  مدرم  ات  دومرف :

: دومرف .دیهد  حیضوت  رتشیب  درک : ضرع 

.تسا تیاده  هتشارفارب  مچرپ  مدرم و  ياوشیپ  وا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  دننادب  مدرم  ات  عوفرملا ، ملعلاو  هدعب  ماما  ّهنأ  سانلا  ملعیل 

: دومرف ترضح  .دیئامرفب  رتدایز  درک : ضرع 

یلع علّطی  فیکو  نوـنجم ، وأ  هلوـق  یف  بذاـک  دّـمحم  نب  رفعج  لوـقت : تنأو  یّنع  تمقل  كاذ  هنکب  کـتربخأ  وـل  هَّللاو  تاـهیه ،
.راربألا ریغ  رارسألا 

تـسا هناوید  ای  وگغورد  دّمحم  نب  رفعج  یئوگ : یم  يریگ و  یم  هرانک  نم  زا  مهد  ربخ  وت  هب  نآ  نطاب  تقیقح و  زا  رگا  تاهیه ؛ 
(1) .دنک یم  ادیپ  یهاگآ  ناراکوکین  راربا و  زج  یسک  رارسا  رب  هنوگچو 

: تسا هدورس  وکین  هچ  رعاش  و  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

امسلا جوأ  یلإ  يداهلا  جرع 

الع يداهلا  فتک  ّیلعو 

اننیب فصنأ  فصنملا  اهّیأ 

الع العأ  امهیجارعم  ّيأ 

.تفر الاب  وا  هناش  رب  مالسلا  هیلع  یلع  و  تفر ، الاب  نامسآ  جوا  هب  قلخ  هدننک  تیاده  ربمایپ 

.تسا رتالاب  رترب و  جارعم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هدب ، فاصنا  يراد  فاصنا  هک  یسک  يا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 32  / 125

هرهچ راـهچ  تسیب و  وا  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  يا  هتـشرف  ناـهگان  هک  دـندوب  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تشاد

.ما هدیدن  لکش  نیا  هب  نونکات  ار  وت  نم ، بیبح  يا  لیئربج  دومرف : ترضح 

.17 راونألا : قراشم  - 1
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رون هب  ار  رون  ات  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ، دومحم  نم  مان  هکلب  متـسین ، لیئربج  نم  درک : ضرع  هتـشرف  نآ 
.منک جیوزت 

؟  تسیک رون  ود  نآ  زا  تدوصقم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ّیلع هَّللا ، لوسر  دّمحم  : » دوب هدش  هتشون  وا  هناش  ود  نیب  دینادرگرب  ور  هتشرف  هکنیمه  و  مالـسلا ، امهیلع  یلع  همطاف و  درک : ضرع 
«. تسا وا  نیشناج  ّیصو و  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ، ادخ  لوسر  دّمحم  « » هّیصو

؟  تسا هدش  هتشون  وت  هناش  رب  تالمج  نیا  ینامز  هچ  زا  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) .دنیرفایب ار  مدآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق   (1) لاس رازه  ود  تسیب و  درک : ضرع 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 33  / 126
: دومرف

یتفیلخو یّیـصو  عبّتیلو  یّیلو ، لاویلف  هدئادشو  همایقلا  موی  لاوهأ  نم  صّلختی  نأ  مکنم  دارأ  نمف  لوهلا ، دـیدش  موی  همایقلا  موی  ّنإ 
.بلاط یبأ  نب  ّیلع  یضوح  بحاصو 

، دـبای یئاهر  نآ  ياه  یتخـس  اه و  تشحو  زا  دـهاوخ  یم  سک  ره  تسا ، داـیز  نآ  تشحو  ساره و  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور 
.دنک يوریپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  ضوح  بحاص  نیشناج و  ّیصو و  زا  و  دریذپب ، دیاب  ارم  ّیلو  تیالو 

ًامئاد دـماشاین  بآ  نآ  زا  هک  یـسک  دـهد ، یم  بآ  ار  شناتـسود  دـنک و  یم  رود  نآ  زا  ار  شنانمـشد  ضوح  رانک  رد  وا  انامه  و 
.دوش یمن  هنشت  هاگچیه  دماشایب  بآ  نآ  زا  هک  یسک  و  ددرگ ، یمن  باریس  زگره  تسا و  هنشت 

.تسا هدش  لقن  لاس  رازه  تازجعملا 220  رداون  باتک  رد  - 1
ح 23،  111/43 راونألا : راـحب  ح 17 ،  640/2 لاـصخلا : ح 1 ،  102 رابخألا : یناـعم  سلجم 86 ، ح 19   688 قودـص : یلاما  - 2

نیا و  ح 11 ،  92 تازجعملا : رداوـن  ح 27 ،  93 همامإلا : لـئالد  ، 338/2 زجاعملا : هنیدـم  :747/3 ح7 ، یفاولا 460/1 ح8 ، یفاکلا :
یلو دوب  هدروآ  قراشم  دننام  ار  نآ  لصا  هخـسن  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  و  تسا ، هدش  رکذ  فالتخا  اب   50 راونألا : قراشم  رد  تیاور 

.میدرک رکذ  هدیدرگ  لقن  یلاما  رد  هک  روط  نآ  ام 
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.ًاقفانم ناک  هضغبأ  نمو  ًانمؤم ، ناک  هّبحأ  نمف  قافنلاو ، نامیإلا  نیب  ملع  ّیلع  ّبح  ّنإو  الأ 

وا اب  هک  یـسک  نمؤم و  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  قاـفن  ناـمیا و  نیب  هناـشن  تمـالع و  دـینادب 
.تسا قفانم  دنک  ینمشد 

زا هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیاب  ددرگ  تشهب  لخاد  باسح  نودب  دنک و  روبع  رذگدوز  قرب  لثم  طارص  رب  دراد  تسود  هک  یـسک 
تمحر رد  وا  انامه  دـشاب ، هتـشاد  تسود  دـشاب  یم  متّما  نم و  لها  رب  نم  نیـشناجو  دراد  یتسرپرـس  تیـالو و  امـش  رب  نم  فرط 

.تسا یهلا  میقتسم  طارص  راگدرورپ و 

هلصأ ثبخ  نم  ّالإ  هضغبیالو  رصنعلا ، یکاز  هدالولا  رهاط  ّالإ  هّبحیال  هالوم ، انأ  نم  یلومو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نیدلا  بوسعی  ّیلع 
.هتدالوو

رگم درادن  تسود  ار  وا  متـسه ، وا  يالوم  نم  هک  تسا  یـسک  ره  يالوم  نادیفـسور و  ياوشیپ  نارادـنید و  ریما  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا هداز  مارح  تنیط و  دب  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ینمشد  وا  اب  و  دشاب ، تنیط  كاپ  هداز و  لالح  هک  یسک 

: دومرف درک  مّلکت  نم  اب  دنوادخ  هاگ  ره  جارعم  بش  رد  و 

.یّنم همارکلا  هذهب  هّأنهو  ینعاطأ  نم  رونو  یئایلوأ  مامإ  ّهنأ  هفّرعو  مالسلا ، یّنم  ًاّیلع  أرقا  دّمحم ، ای 

و تسا ، نم  ناوریپ  يارب  تیاده  غارچ  نم و  ناتسود  ماما  وا  هک  وگب  ناسرب و  مالـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نم  فرط  زا  دّمحم ؛  يا 
.وگب کیربت  نم  فرط  زا  ار  تمارک  نیا  وا  هب 

تمایق يادرف  اهنآ  زا  یکی  انامه  دیرامـشن ، کچوک  تسا  تسدگنت  ریقف و  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک  ار  یـسک  دومرف : دعب 
(1) .دنک یم  تعافش  رضمو  هعیبر  هلیبق  ود  هزادنا  هب  یتّیعمج  هرابرد 

(2)« نیبُم مامإ  یف  ُهاْنیَـصْحأ  ْیَـش ء  ُّلُکَو   » هفیرـش هیآ  نوچ  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  باتک  نامه  رد   - 34  / 127
نیبم ماما  رد  ار  يزیچ  ره  «

.54 راونألا : قراشم  - 1
هیآ 12. سی ، هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_224_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_224_2
http://www.ghaemiyeh.com


225 ص :

تسیچ نیبم  ماما  زا  دوصقم  ادخ ؛  لوسر  يا  دندرک : ضرع  دنتساخرب و   (1) رفن ود  نآ  دش ، لزان  میدومن ،» شرامش  هدرک و  عمج 
: دومرف .تسا  نآرق  ًامتح  سپ  دندرک : ضرع  هن ، دومرف : تسا ؟  لیجنا  ایآ  دندرک : ضرع  هن ، دومرف : ترضح  تسا ؟  تاروت  ایآ   ؟

: دومرف درک و  ترضح  نآ  هب  هراشا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماگنه  نیا  رد  هن ،

ّیقشلاو هتافو ، دعبو  هتایح  یف  مالـسلا  هیلع  ًاّیلع  ّبحأ  نم  دیعـسلا  ّلک  دیعـسلا  ّنإو  یـش ء ، ّلک  ملع  هیف  هَّللا  یـصحأ  يّذلا  اذه  وه 
.هتافو دعبو  هتایح  یف  اذه  ضغبأ  نم  یقشلا  ّلک 

هک تسا  یـسک  انعم  مامت  هب  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  انامه  و  تسا ، هدروآ  مهارف  وا  رد  ار  زیچ  ره  ملع  ادخ  هک  تسا  نیبم  ماما  وا 
یلع اب  هک  تسا  یسک  انعم  مامت  هب  تخبدب  هارمگ و  و  دشاب ، هتشاد  تسود  گرم  زا  سپ  یگدنز و  نارود  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) .دنک ینمشد  دوخ  گرم  زا  سپ  یگدنز و  نارودرد  مالسلا  هیلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باتک  نامه  رد   - 35  / 128

مّوس کی  ایوگ  دـناوخب  راب  کـی  ار  هروس  نآ  سک  ره  تسا ، دـحأ » هَّللا  وه  لـق   » هروس لَـثم  نم  تّما  ناـیم  رد  وت  لَـثم  یلع ؛  يا 
دننام دناوخب  راب  هس  هکنآ  و  تسا ، هدناوخ  ار  نآرق  مّوس  ود  هک  تسا  نآ  دننام  دناوخبراب  ود  هک  یـسک  و  تسا ، هدـناوخ  ار  نآرق 

.تسا هدناوخ  ار  نآرق  همه  هک  تسا  نآ 

دقف هناسلو  هبلقو  هدـیب  کّبحأ  نمو  نامیإلا ، یثلث  لمک  دـقف  هبلقو  هناسلب  کّبحأ  نمو  نامیإلا ، ثلث  لمک  دـقف  هناسلب  کّبحأ  نمف 
.رانلاب ًادحأ  هَّللا  بّذع  امل  ءامسلا  لهأ  هّبحمک  ضرألا  لهأ  کّبحأ  ول  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .نامیإلا  لمک 

.تسا هدیدرگ  رکذ  هیانک  روط  هب  هدشن و  اهنآ  یماسا  هب  حیرصت  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هّیقت  رطاخ  هب  هک  رمع  رکبوبا و  ینعی  - 1
.55 راونألا : قراشم  - 2
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هتشاد تسود  شبلق  نابز و  هب  ار  وت  هک  یسک  و  تسا ، هدرک  زارحا  ار  نامیا  مّوس  کی  دشاب  هتشاد  تسود  نابز  هب  ار  وت  هک  یـسک 
.تسا لماک  وا  نامیا  دـشاب  هتـشاد  تسود  شناـبز  بلق و  دوخ و  تسد  هب  ار  وت  هکنآ  و  هدروآ ، تسد  هب  ار  ناـمیا  مّوس  ود  دـشاب 

دنوادـخ دنـشاب  هتـشاد  تسود  نامـسآ  لها  دـننامه  ار  وت  نیمز  لـها  رگا  تخیگنارب  یتسار  هب  يربمغیپ  هب  ارم  هکنآ  ّقح  هب  مسقو 
.دنک یمن  دراو  شتآ  هب  ار  اهنآ  زا  یکی 

: تسا هدومرف  هداد و  تراشب  نم  هب  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج  یلع ؛  يا 

.هاداع نم  محرأالو  هّالوت  نم  بّذُعا  ّینا ال  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  كاخأ  رّشب  دّمحم ؛  ای 

محر وا  نانمـشد  هب  منک و  یمن  باذـع  ار  وا  ّتبحم  تیـالو و  لـها  نم  هـک  هدـب  هدژم  مالـسلا  هـیلع  یلع  تردارب  هـب  دّـمحم ؛  يا 
(1) .درک مهاوخن 

وا هب  مدـمآ و  ساّبع  نبا  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 36  / 129
.منک لاؤس  وا  هب  تبسن  مدرم  فالتخا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هرابرد  وت  زا  ات  ما  هدمآ  ادخ ؛ لوسر  يومعرسپ  يا  متفگ :

ات يدمآ  ینک ؟  لاوئس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  تّما  نیا  صخـش  نیرتهب  زا  ات  يدمآ  ریبج ؛  رـسپ  يا  دومرف :
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّیـصو  زا  ات  يدمآ  ینک ؟  لاوئـس  هدش  لصاح  وا  يارب  تبقنم  رازه  هس  بش  کی  رد  هک  یـسک  زا 

؟  ینک لاوئس  تعافش  مچرپ و  ضوح و  بحاص  وا و  نیشناج  ملسو و 

ناهایگ مامت  رگا  درک ، رایتخا  ربمایپ  نیرخآ  نـالوسر و  متخ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  یـسک  ّقح  هب  دومرف : سپس 
دنسیونب نآ  ياهتنا  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  بقانم و  یگمه  دنوش و  هدنـسیون  نآ  لها  ملق و  شناتخردو  ایند 

(2) .دنسیونب هدرک  تمحرم  وا  هب  ادخ  هک  ار  یلئاضف  زا  مهد  کی  دنناوت  یمن 

.56 راونألا : قراشم  - 1
7/40 ح 17. راونألا : راحب  فالتخا ،) یمک  اب   ) سلجم 82 651 ح 15  قودص : یلاما  ، 58 راونألا : قراشم  - 2
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تـسا مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  نآ  رد  تبقنم  رازه  هس  دش و  رکذ  ساّبع  نبا  مالک  رد  هک  یبش  نآ  زا  دارم  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
همحر يریمح  دّیس  (1) و  تـسا هدش  عقاو  نآ  يادرف  رد  ردب  گنج  هدش و  هدـیمان  هبرقلا » هلیل   » هک تسا  ناضمر  هام  مهدـفه  بش 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  راعشا  رد   (2) هللا

هئالآو هَّللاب  مسُقا 

لوؤسم لاق  اّمع  ءرملاو 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّنإ 

لوبجم ّربلاو  یقُّتلا  یلع 

يّذلا مامإلا  كاذ  ّهنإو 

لیضفت هّمُالا  یلع  هل 

هب یتفیو  ّقحلاب  لوقی 

لیطابألا هیهلت  الو 

انقلا اهترم  برحلا  اذإ  ناک 

لیلاهبلا اهنع  تمجحأو 

هّفک یفو  نرقلا  یلإ  یشمی 

لوقصم دحلا  یضام  ضیبأ 

هلابشأ نیب  انرفعلا  یشم 

لیغلا صنقلل  هزربأ 

هلیل یف  مّلس  يّذلا  كاذ 

لیربجو لاکیم  هیلع 

یف لیربجو  فلأ  یف  لاکیم 
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لیفارس مهولتیو  فلأ 

اولزنأ ًاددم  ردب  هلیل 

لیبابأ ریط  مّهنأک 

هوذح اوتأ  امل  اومّلسف 

(3) لیجبتو ماظعإ  كاذو 

.تسا لوئسم  دوخ  راتفگ  هب  تبسن  سک  ره  و  منک ، یم  دای  دنگوس  وا  ياه  تمعن  ادخ و  هب 

.تسا هدش  هتشرس  یکین  اوقت و  رب  بلاطوبا ، دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  انامه 

.دراد يرترب  تلیضف و  تّما  مامت  رب  هک  تسا  یئاوشیپ  ماما و  وا  و 

رد لیئاکیم  هتشرف ، رازه  نایم  رد  لیئربج  نتـشگرب  رد  و  دنتفر ، نوریب  ندروآ  بآ  يارب  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1
.دندرک مالس  سّدقم  دوجو  نآ  رب  هتشرف  رازه  نمضرد  لیفارسا  و  هتشرف ، رازه  نمض 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا و  هدورس  یناوارف  راعشا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  هک  تسا  فورعم  نارعاش  زا  وا  - 2
نینمؤملاریما لیاضف  درک  یم  شالت  هللا  همحر  يریمح  .یتسه  نارعاش  رورس  وت  ءارعشلادّیس » تنأ  : » دومرف وا  هرابرد  هک  تسا  هدش 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتلیـضف  سک  ره  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاکح  وا  زا  و  دنک ، رـشتنم  دروآرد و  مظن  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
.مشخب یم  وا  هب  ار  دوخ  ياهبنارگ  بسا  مشاب ، هتفگن  رعش  شا  هرابرد  نم  هک  دروایب 

315/47 ح 6. راونألا : راحب  متفه ، ءزج  201 ح 41  یسوط : یلاما  ، 53 یفطصملا : هراشب  - 3
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.دنک یمن  مرگرس  ار  وا  زگره  لطاب  و  دهد ، یم  اوتف  ّقح  هب  دیوگ و  یم  ّقح 

.دننک یم  رارف  هتفرگ و  هرانک  وا  زا  ناعاجش  و  دنک ، یم  راومه  ار  وا  هار  هزین  گنج  تقو 

.دنز یم  قرب  هدش  هداد  لقیص  ناّرب  غیت  شتسد ، رد  هکیلاح  رد  دور  یم  اهنآ  نارس  فرط  هب 

.تسا هدش  جراخ  دوخ  هاگیاج  زا  راکش  يارب  ایوگ  دور ، یم  هار  شنادنزرف  نایم  رد  یعاجش  ریش  دننامه 

.لیئربج لیئاکیم و  وا  رب  بش ، کی  رد  تسا  هدرک  مالس  هک  تسا  یسک  وا  و 

.هتشرف رازه  نایم  رد  لیفارسا  اهنآ  لابند  هب  هتشرف و  رازه  نایم  رد  لیئربج  هتشرف و  رازه  نایم  رد  لیئاکیم 

.دندمآ دورف  ههربا  رکشل  رب  هک  لیبابا  ياه  هدنرپ  دننامه  دندش ، لزان  اهنیا  کمک  يرای و  ناونع  هب  ردب  گنج  بش  رد 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  تشادگرزب  مارتحا و  رطاخ  هب  نیا  و  دندمآ ، دورف  وا  ياهمدق  رب  نوچ  دندرک  مالس  یگمه  سپ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  بقانم »  » باتک رد   - 37  / 130

هیلع یلع  ادخ ؛  لوسر  يا  متفگ : مدرک و  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هرابرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
؟  دراد امش  هب  تبسن  یماقم  هبترم و  هچ  مالسلا 

: دومرف هدش و  نیگمشخ  ترضح  نآ 

هک تّوبن  زج  تسا  نم  ماقم  دننام  وا  ماقم  و  نم ، هبترم  دننامه  ادخ  دزن  وا  هبترم  هک  یـسک  زا  دننک  یم  دای  یهورگ  تسا  هدـش  هچ 
.تسا نم  صوصخم 

هب ناج و  هب  تبسن  ناج  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  یلع  تسا ، ندب  هب  تبسن  حور  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  رمع ؛  رسپ  يا 
هب رکیپ و  هب  تبـسن  رـس  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  میرون ،) کـی  ود  ره  ناـج و  کـی  ود  ره  ینعی   ) تسا رون  هب  تبـسن  رون  هلزنم 

.تسا هماج  هب  تبسن  همکد  هلزنم 

نمو هَّللا ، ّبحأ  دقف  ینّبحأ  نمو  ینّبحأ  دقف  ًاّیلع  ّبحأ  نم  رمع ؛  نبای 
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.هنعلو هیلع  هَّللا  بضغ  دقف  ینضغبأ  نمو  ینضغبأ ، دقف  ًاّیلع  ضغبأ 

ره و  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  رمع ؛  رـسپ  يا 
دوخ نعل  درومار  وا  تسا و  كانمشخ  وا  رب  ادخ  دنک  ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  و  هدرک ، ینمـشد  نم  اب  دنک  ینمـشد  یلع  اب  سک 

.تسا هداد  رارق 

دریگ یم  ناسآ  ار  وا  باسح  و  دهد ، یم  وا  تسار  تسد  هب  ار  شا  هدنورپ  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب ، هاگآ 
.دنک یمن  يریگ  تخس  وا  هب  تبسن  و 

یبوط تخرد  هویم  زا  و  دـماشایب ، رثوک  بآ  زا  اـت  دوش  یمن  جراـخ  اـیند  زا  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاـگآ 
.دنک هدهاشم  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  و  دروخب ،

تـشهب ياه  غاب  زا  یغاب  وا  ربق  و  دریگ ، یم  تروص  یتحار  هب  وا  ندنک  ناج  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
.ددرگ یم 

ار وا  تعافش  و  دنک ، اطع  تمعن  وا  رب  وا  ءاضعا  زا  يوضع  ره  ددع  هب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
.دریذپب شناگتسب  زا  رفن  داتشه  هرابرد 

، ماع هریسم  هربق  یف  هل  حتفو  ریکنو ، رکنم  لاوهأ  هبّنجو  ءایبنألا  یلإ  هثعبی  امک  توملا  کلم  هیلإ  هَّللا  ثعب  هّبحأو  ًاّیلع  فرع  نمو  الأ 
.اهلعب یلإ  سورعلا  ّفزت  امک  هّنجلا  یلإ  ّفزی  هجولا  ضیبأ  همایقلا  موی  ءاجو 

دتسرف یم  وا  حور  ضبق  يارب  ار  لیئارزع  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  دسانشب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
وا زا  دنیآ  یم  ربق  رد  شـسرپ  یئوجزاب و  يارب  هک  ار  يا  هتـشرف  ود  تشحو  سرت و  و  دتـسرف ، یم  شناربمایپ  يارب  هک  هنوگ  نامه 

فرط هب  دوش و  یم  دراو  دیفس  يور  اب  تمایق  هنحص  رد  و  دهد ، یم  هعسوت  هار  لاس  کی  ریسم  هزادنا  هب  ار  شربق  و  دنک ، یم  رود 
.دنکفا یم  شرهوش  هناخ  هب  ار  دوخ  سورع  هک  روط  نامه  دور  یم  ناباتش  تشهب 

گرزب تشحو  زا  و  دهد ، یم  هانپ  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
.تسا ناما  رد  تمایق 

لوبق ار  وا  ياه  یبوخ  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 
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.دنک یم  دراو  تشهب  هب  تسا  نمیا  هک  یلاح  رد  ار  وا  دنک و  یم 

.دوش یم  هدیمان  نیمز  يور  رد  ادخ  نیما  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 

: تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  دنهن  یم  وا  رـس  رب  ار  يراوگرزب  تمارک و  جات  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
«. دنتسه ناراگتسر  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  دنا و  هدشزوریپ  هدیسر و  دصقم  هب  تشهب  لها  »

.نامثلا هّنجلا  باوبأ  هل  حتفتو  نازیم ، هل  بصنیالو  ناوید  هل  رشنیال  ًاّیلع  ّبحأ  نمو  الأ 

وا يارب  تسا  لامعا  شجنس  هلیـسو  هک  نازیم  و  دننک ، یمن  زاب  ار  شا  هدنورپ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
.دننک یم  زاب  وا  يارب  ار  تشهب  هناگتشه  ياهرد  و  دننک ، یمن  بصن 

هب ناربمایپ  و  دـننک ، یم  هحفاصم  وا  اب  ناگتـشرف  دور  اـیند  زا  وا  ّتبحم  اـب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاـگآ 
.دنیآ یم  وا  ترایز 

.هّنجلاب هلیفک  انأف  ّیلع  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ 

.منک یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دور  ایند  زا  یلع  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب ، هاگآ 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  نآ  تسا و  هتفای  تاجن  شتآ  زا  دوش  دراو  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  يرد  ار  دنوادخ  دیشاب ، هاگآ 

هب تشهب  رد  يرهش  تسا  وا  ندب  رد  هک  یئوم  ره  یگر و  ره  ددع  هب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ 
.دنک اطع  وا 

وکین هک  تسا  یناماما  ردـپ  وا  تسا و  ناـمدرم  ماـمت  رب  نم  نیـشناج  ناراـکزیهرپ و  ياوشیپ  ءایـصوا و  رورـس  یلع  رمع ؛  رـسپ  يا 
.تسا نم  نتخانش  وا  نتخانش  نم و  زا  ندرک  يوریپ  وازا  ندرک  يوریپ  دنا ، تکربرپ  هرهچ و 

ناکو هلیل ، ًامئاق  هراهن  ًامئاص  ماع ، فلأ  هَّللا  دبعی  ماقملاو  نکرلا  نیب  هیمدق  ّفص  مکدحأ  ّنأ  ول  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  رمع ؛ نبای 
همایقلا موی  هَّللا  یقل  ّمث  هورملاو ، افـصلا  نیب  ًادیهـش  ریثکلا  ریخلا  اذه  دعب  لتقو  مهقتعأف ، ًاکلم  هَّللا  دابعو  هقفنأف ، ًابهذ  ضرألا  ؤلم  هل 

لبقی مل  ّیلعل  ًاضغاب 
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.نیرساخلا عم  رشحورانلا  یف  هلامعأب  ّجزو  ًافرص  الو  ًالدع  هل  هَّللا 

رد دـنک  تدابع  لاـس  رازه  ار  ادـخ  دتـسیاب و  ماـقم  نکر و  نیب  یـسک  رگا  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  ارم  هکنآ  ّقح  هب  رمع ؛  رـسپ  يا 
دعب و  دیامن ، دازآ  هدنب  دنک و  قافنا  الط  دشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  هک  يا  هزادنا  هب  دنامب و  رادیب  ار  اهبـش  هزور و  ار  اهزور  هک  یلاح 

زا کی  چیه  تسا  نمشد  یلع  اب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  تمایق  رد  سپس  دسر  تداهش  هب  هورم  افـص و  نیب  اهنیا  همه  زا 
(1) .دش دهاوخ  روشحم  ناراکنایز  اب  دوش و  یم  هدنکفا  شتآ  رد  شلامعا  همه  اب  و  دریذپ ، یمن  ادخ  ار  وا  لامعا  نیا 

: تسا هتفگ  کلام  نب  سنا  هک  دنک  یم  لقن  نیعبرا »  » باتک زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 38  / 131

تیاده يا  ربهر ، يا  مکاح ، يا  وگتسار ، يا  دّیس ، يا  یلو ، يا  یلع ، يا  دننک : باطخ  هنوگنیا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تمایق  يادرف 
(2) .دیوش تشهب  دراو  باسح  نودب  تنایعیش  وت و  هزیکاپ ، يا  كاپ ، يا  درمناوج ، يا  هشیپ ، دهاز  يا  هدننک ،

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  بقانم »  » باتک زا  باتک  نامه  رد   - 39  / 132

یم یناشفارون  نیمز  لها  يارب  دیـشروخ  هک  روط  نامه  دهد  یم  رون  نآ  لها  يارب  هک  هداد  رارق  تشهب  رد  ینوتـس  هیاپ و  دنوادخ 
.دنرادن یسرتسد  وا  نایعیشو  مالسلا  هیلع  یلع  زج  هیاپ  نآ  هب  دنک و 

.ّیلع ای  اهنینط : یف  تلاقو  ّتنط  ترقن  اذإ  بهذ ، نم  حئافص  یلع  ًاماع  نوسمخ  اهلوط  ءارمح  هتوقای  نم  هّنجلا  باب  هقلح  ّنإو 

یتقو و  تسالط ، زا  يا  هنهپ  يور  رب  هک  تسا ) هار  لاـس  هاـجنپ  تفاـسم  نآ  لوط   ) تسا خرـس  توقاـی  زا  تشهب  رد  هقلح  اـنامه  و 
دوش یم  هدیبوک  نآرب 

.61 راونألا : قراشم  - 1
(. فالتخا یمک  اب   ) 83/2 بولقلا : داشرا  ، 68 راونألا : قراشم  - 2
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(2)  . (1) یلع ای  دیوگ : یم  دراد و  يزاوآ 

: دنا هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  باتک  نامه  رد  و   - 40  / 133

رارسألا نحن  ّانإف  سانلا  نم  دحأ  انب  ساقیالف  مکیلع -  زوجت  یّتلا  ظوظحلا  ینعی  هّیرـشبلا -  ظوظح  اّنع  اوعفراو  هّیبوبرلا  نع  انوهّزن 
فزنیال رحبلا  ّنإف  متعطتسا ، ام  کلذ  دعب  اولوقو  هّیبارتلا ، داسجألا  یف  هقطانلا  هّینّابرلا  هملکلاو  هّیرـشبلا ، لکایهلا  یف  هعّدوملا  هّیهلإلا 

(3) .فصوتال هَّللا  همظعو 

اریز دینکن ، سایق  دوخ  اب  ار  ام  ینعی  دیرادن ، اور  ام  رب  تسا  زیاج  امـش  رب  هک  ار  يرـشب  ياه  هرهب  دیهدن و  تبـسن  ام  هب  ار  یئادـخ 
مالک و  میا ، هدـش  هداهن  هعیدو  هب  يرـشب  ياهدـبلاک  نیا  رد  هک  میتسه  یهلا  رارـسا  ام  و  دوش ، یمن  سایق  ام  اب  نامدرم  زا  کیچیه 

رد دـیهاوخ  یم  هچنآ  دـیدیمهف  ار  اهنیا  هکنآ  زا  دـعب  و  میا ، هتفرگ  ياج  یکاخ  ياـه  مسج  نیا  رد  هک  میتسه  راـگدرورپ  ياـیوگ 
.درک فصو  ناوت  یمن  ار  ادخ  تمظع  دریذپ و  یمن  نایاپ  هک  تسا  یئایرد  نوچمه  ام  لئاضف  هک  دینادب  دیئوگب و  ام  لضف 

: تسا هدش  لقن  باتک  نامه  رد   - 41  / 134

ناذادرک دنلب  ار  دوخ  فیرش  رس  سپس  دمآ ، دورف  نیمز  رب  نانک  هدجس  تفای  ّدلوت  هبعک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
سپس تفگ ، هماقا  و 

نیا تسا  ناـیوگ  یلع  یلع  یلع  هب  مئاد  تسا  نازیوآ  ّتنج  باـب  هب  هقلح  کـی  تسا : هدورـس  وکین  هچ  رعاـش  دـیوگ : مجرتـم  - 1
زا مدیبوک  نانج  برد  الو  تسد  اب  تسا : هتفگ  رگید  رعاش  تسا و  نارای  هلمج  یلع و  ّصتخم  تشهب  تسبرد  هک  تسا  نآ  دهاش 

مدیشخب یلع  هب  ار  نانج  تسبرد  دیامرف  ناهج  دنوادخ  هک  ینعی  مدینشب  یلع  مان  رد  هقلح 
هنیدـم و  ، 111 نیظعاوـلا : هـضور  و  سلجم 86 ، ح3   684 قودـص : یلاـما  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  لـیذ  ، 68 راونـألا : قراـشم  - 2

و تسا ، هدرک  تیاور  قودص  یلاما  زا  122/8 ح 13  راونألا : راحب  رد  ار  نآ  هللا  همحر  یسلجمو  هدش  لقن  362/2 ح 606  زجاعملا :
.تسین نیظعاولا  هضور  باتک  رد  نآ و  رد  نیسوق  نیب 

.69 راونألا : قراشم  - 3
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هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  هاگنآ  .داد  دوخ  ینیـشناج  تیالو و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب  تداهش 
: تفگ درک و  هراشا  ملسو  هلآو  هیلع 

.ناوخب دومرف : مناوخب ؟  یهد  یم  هزاجا  ادخ ؛  لوسر  يا 

رارقا تشاد  یم  روضح  ثیش  رگا  هک  درک  تئارق  يا  هنوگ  هب  ار  اهنآ  هدش و  لزان  مدآ  رب  هک  یئاه  هفیحص  ندناوخ  هب  درک  عورش 
لیجنا یسوم و  تاروت  و  میهاربا ، حون و  ترـضح  ینامـسآ  ياه  باتک  سپـس  تسا ، رتاناد  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  یم 

«. دنراگتسر نامیا  لها  یتسار  هب   » (1)« نُونمْؤُملا َحَْلفأ  ْدَق  : » دومن توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس  دناوخ ، ار  یسیع 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.مهمامإ تنأ  ذإ  اوحلفأ  معن 

.یتسه اهنآ  ياوشیپ  ماما و  وت  اریز  دنراگتسر ، یلب ،

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  .دش  تکاس  سپـس  دننک ، باطخ  نآ  هب  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  هچنآ  هب  درک  باطخ  ار  وا  سپس 
: دومرف وا  هب  ملسو 

.درک يراددوخ  بئاجع  راهظا  زا  وا  سپ  درگرب ، دوخ  ّتیلوفط  هب  کسمأف ، کتّیلوفط  یلإ  دع 

تدالو هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  همامی  بهار  هک  تسا  نیا  یکی  وا  شرامـش  لباق  ریغ  لئاضف  تیاهن و  یب  تامارک  زا  و 
دوخ و نامز  لها  رورـس  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  امـش  يارب  يدـنزرف  يدوز  هب  درک : ضرع  ناشیا  هب  داد و  تراشب  مالـسلا  هیلع  یلع 
وا هک  یماگنه  منک ، یمن  كرد  ار  وا  نارود  نم  دشاب و  وا  داماد  و  شنامز ، ربمغیپ  يارب  راکددم  روای و  رای و  و  یهلا ، ّرس  بحاص 

.ناسرب مالس  وا  هب  نم  فرط  زا  يدید  ار 

سپ دوب  هتفر  ایند  زا  وا  یلو  دهد  ربخ  وا  هب  ات  تفر  بهار  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  تفای ، ّدلوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
، تشگرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب 

هیآ 1. نونمؤم ، هروس  - 1
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.دیسوب تفرگ و  ار  وا 

: تفگ درک و  مالس  ردپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.درک لقن  ًالماک  ار  هّصق  .داد و  یم  وت  هب  ارم  ندمآ  تراشب  هک  وا  يا ، هتشگرب  همامی  بهار  دزن  زا  ردپ ؛  يا 

(1) .ادخ ّیلو  يا  یتفگ  تسار  تفگ : مالسلا  هیلع  بلاطوبا  شردپ 

: تسا هدورس  وکین  هچ  رعاش  و 

اهلوحدفولا يرت  یطسولا  هلبقلا  وه 

ّلحلاو نمیهملا  هَّللا  مرح  اهل 

یّتلا هتّجحو  يربکلا  هتیآو 

لقع هل  اّنم  ناک  نم  یلع  تمیُقا 

ءایـشا همه  بقارم  هک  يدنوادخ   (2) مرح ّلـح و  دـنخرچ ، یم  وا  فارطا  رد  ناـمدرم  هتفرگ و  رارق  طـسو  رد  هک  تسا  يا  هـلبق  وا 
.تسا وا  يارب  تسا 

.دنا هشیدنا  لقع و  ياراد  هک  اهنآ  رب  تسا ، وا  تّجح  راگدرورپ و  تردق  گرزب  هناشن  وا 

: تسا هتفگ  يروباشین  هَّللا  فطل  فراع  رعاش  و 

بجاو همه  رب  دش  نآ  زا  هبعک  هناخ  فاوط 

بلاط یبا  نب  ّیلع  دمآ  دوجو  رد  اجنآ  هک 

: دومرف ربیخ  زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هدش  لقن  باتک  نامه  رد   - 42  / 135

.ًاثیدح کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  حیسملا  یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتُّما  لوقت  نأ  فخأ  مل  ول 

(3) .متفگ یم  یثیدح  تا  هرابرد  هنیآ  ره  دنتفگ  میرم  نب  یسیع  هرابرد  يراصن  هچنآ  دنیوگب  وت  هرابرد  متّما  مدیسرت  یمن  رگا 

یلو دندرک ، یم  رایتخا  دوخ  يادخ  ار  وا  دوب  هدومرف  رگا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
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.75 راونألا : قراشم  - 1
.تسا مرح  دنشوپ  یم  مارحا  سابل  هک  یئاج  و  ّلح ، دنتسین  مرُحم  هک  اجنآ  هب  - 2

رطس 15.  68/2 بولقلا : داشرإ  ، 155 یفطصملا : هراشب  ، 112 نیظعاولا : هضور  ، 109 راونألا : قراشم  - 3
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(1) .دوب وا  يالاو  لاصخ  رطاخ  هب  نیا  دندیمان و  ادخ  ار  وا  دومرفن  هکنآ  اب 

دوب شرصع  نانز  دمآرس  لامج  هرهچ و  یئوکین  زا  هک  يدوهی  بطخا  نب  ییح  رتخد  هّیفـص  یتقو  ربیخ  زور  ینعی  زور  نامه  رد  و 
: دومرف وا  هب  دومن ، هدهاشم  ار  یتحارج  وا  هرهچ  رد  ترضح  دش ، بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ 

؟  تسا هدش  دراو  وت  تروص  رب  ارچ  تحارج  نیا  یتسه ، ناهاشداپ  رتخد  هک  وت 

زا دوـب  نآ  يور  هچنآ  دروـخ و  ناـکت  هعلق  ماـمت  هک  داد  یناـکت  ار  رد  دـش  هعلق  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  درک : ضرع 
هـشوگ اب  متروص  لاح  نآ  رد  مداتفا ، نیمز  هب  تروص  اب  دـیزرل و  مدوب  نآ  يور  نم  هک  یتخت  و  تخیر ، ورف  ناب  هدـید  نیبرود و 

.دش حورجم  درک و  تباصا  تخت 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نامحرلا شرع  ّزتهاو  عبسلا ، نوضرألاو  عبـسلا  تاوامـسلا  تّزتهاو  نصحلا ، ّزتها  بابلا  ّزه  اّمل  ّهنإو  هَّللادنع ، میظع  ًاّیلع  ّنإ  هّیفـص  ای 
.مالسلا هیلع  ّیلعل  ًابضغ 

هکلب دروخ  ناکت  هعلق  اهنت  هن  داد  ناکت  ار  هعلق  رد  یتقو  و  تسالاو ، شماـقم  نأـش و  تسا و  هبترمدـنلب  ادـخ  دزن  یلع  هّیفـص ؛  يا 
.دندیزرل بضغ  يور  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رطاخ  هب  یهلا  شرع  هناگ و  تفه  ياه  نیمز  اه و  نامسآ  همه 

هک یلاح  رد  يدروآرد  ياج  زا  دوبن  نکمم  نآ  ندنک  هک  يرد  نآ  تفگ : درک و  لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  رمع  هّیـضق ، نآ  زا  دـعب 
: دومرف يدرک ؟  يراک  نینچ  يرشب  يورین  هب  ایآ  يدوب ، هنسرگ  زور  هس 

.هّیضر هّنئمطم  اّهبر  ءاقلب  سفنو  هّیهلإ  هّوقب  اهتعلق  نکلو  هّیرشب ، هّوقب  اهتعلق  ام 

.تسا هدروآ  ثیدح  لیذ  رد  هک  تسا  هللا  همحر  یسرب  مالک  هلمج  نیا  ًارهاظ  - 1
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شراگدرورپ رادـید  ءاـقل و  هب  هک  دوب  يا  هّنئمطم  سفن  تّوق  هب  دوب و  یهلا  يورین  هب  هکلب  مدـنکن  نیمز  زا  يرـشب  يورین  هب  ار  نآ 
(1) .تسا دونشخ  وا  زا  دراد و  ناینمطا 

.دنرادن ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رارسا  ندینش  ندید و  تقاط  نامدرم  هک  تسا  نیا  تمالع  نیا  و 

هب ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  ار  ناوریـشونا  همجمج  نتفگ  نخـس  لـئاضف »  » باـتک رد  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 43  / 136
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  تشاداو  نخس 

: تفگ هکنآ  ات  داد  همادا  ار  شمالک  .یتسه و  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ءایصوا و  رورس  و  نانمؤم ، ياورنامرف  ریما و  وت 

مدـش و مورحم  نیرب  تشهب  زا  تفر ، نم  تسد  زا  وت  هب  مندرواین  نامیا  رطاخ  هب  هک  یتاماقم  اـه و  تخت  نآ  رب  مروخ  یم  فّسأـت 
یئاهر شتآ  باذع  زا  متـشاد  ّتلم  نیب  رد  هک  یفاصنا  متلادـع و  رطاخ  هب  ارم  مدوب  رفاک  هکنآ  اب  دـنوادخ  یلو  مدـنام ، بیـصن  یب 
هدروآ نامیا  رگا  تسا !  تمادن  ترسح و  ياج  ردق  هچ  .دنازوس  یمن  دهد و  یمن  باذع  ارم  شتآ  یلو  ما  شتآ  رد  نم  دیـشخب ،

.مدوب نیشنمه  وت  اب  مدوب 

؛  دندرک فالتخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاذ  تقیقح  رد  و  دـندش ، رطاخ  ناشیرپ  دـندرک و  هیرگ  تاملک  نآ  ندینـش  زا  مدرم 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  وا و  ّیلو  ادخ و  هدنب  وا  دنتفگ : دندوب  صالخا  لها  هک  يا  هّدع 

.تسادخ وا  هکلب  دنتفگ : شناوریپ  ابس و  نب  هَّللادبع  لثم  یهورگ  .تسا و  ربمغیپ  وا  دنتفگ : رگید  يا  هّدع 

: دومرف درک و  رضاح  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

باـتک نیمه  زا  ح 247  ص 380  رد  و  ح 286 ،  425/1 زجاعملا : هنیدـم  ح 37 ،  40/21 راونألا : راـحب  ، 110 راونألا : قراـشم  - 1
.دوش هعجارم  اجنآ  هب  تسا ، ثیدح  نیا  اب  بسانم  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور 
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.رفکلا نع  اوعجراف  هَّللادبع ، ّالإ  انأ  نإ  ناطیشلا  مکیلع  بلغ  موق ؛ ای 

.مدنوادخ هدنب  نم  دیرادرب  تسد  تسا  رفک  هک  اوران  راتفگ  نیا  زا  تسا ، هدرک  هبلغ  امش  رب  ناطیش  موق ؛  يا 

ياهرهـش هب  اهنآ  زا  یـضعب  .دنکفا  شتآ  رد  ار  اهنآ  ترـضح  و  دندنام ، یقاب  دوخ  رفک  رب  يا  هّدـع  دـندرک و  هبوت  اهنآ  زا  یـضعب 
.دینازوس یمن  شتآ  رد  ار  ام  دوبن  ادخ  وا  دوبن و  ّتیبوبر  وا  دوجو  رد  رگا  دنتفگ : اجنآ  رد  دندش و  هدنکارپ  رگید 

(1) .دروآ يور  ام  هب  یگراچیب  یتسپ و  هکنیا  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

ار نآ  دـندرک و  تراسج  راگدرورپ  ماقم  هب  لمع  نیا  اب  اهنآ  دـش  رکذ  باـتک  همّدـقم  رد  هک  روط  ناـمه  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
هّمئا تقیقحرد ؛  لطاب  داقتعا  رادـیرخ و  یب  هشیدـنا  نیا  اب  اهنیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  راوازـس  و  دـندروآ ، نیئاپ  هدرمـش و  کچوک 

هسیاقم تانکمم  اب  ار  وا  دندرمش و  کچوک  ار  ّتیبوبر  ماقم  هکلب  دنا  هدرکن  میظعت  تساهنآ  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  مالـسلا  مهیلع 
.دیامرف تظفاحم  يداقتعا  ياه  شزغل  زا  ار  ام  دنوادخ  تسا ، راکنا  رفک و  نیا  و  دندومن ،

هیلع قداص  ماما  دزن  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  دیعـسوبا  رـسپ  فسوی  زا  یفاـک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 44  / 137
: دومرف نم  هب  مدوب ، مالسلا 

وا هب  .تسا  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  دنناوخب  هک  ار  یـسک  لّوا  دنک  عمج  ار  نامدرم  همه  دنوادخ  دوش و  اپرب  تمایق  هک  یماگنه 
هب یـسک  هچ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  .یلب  دـیوگ : یم  يدـناسر ؟  دوخ  موق  هب  ار  راگدرورپ  نیمارف  يدرک و  غیلبت  ایآ  دوش : یم  هتفگ 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  دیوگ : یم  دهد ؟  یم  تداهش  وت  لمع 

ار دوخ  ات  دنک  یم  روبع  اهنآ  زا  دنز و  یم  رانک  ار  مدرم  دتفا و  یم  هار  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  بلط  رد  سپس 
يور رب  وا  و  دناسر ، یم  ترضح  نآ  هب 

.تسا هدرک  رکذ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  ، 70 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 264 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_1
http://www.ghaemiyeh.com


238 ص :

: تسا راگدرورپ  شیامرف  نیا  تسا و  هتسشن  مالسلا  هیلع  یلع  رانک  کشم  زا  يا  هدوت 

.(1)« اوُرَفَک نیّذلا  هوُجُو  ْتَئیس  ًهَْفلُز  ُهْوَأَر  اّمَلَف  »

«. ددرگ هدیشک  مهرد  تشز و  نارفاک  هرهچ  دننیبب  لوسر  ادخ و  هاگرد  بّرقم  ار ) مالسلا  هیلع  یلع  ینعی   ) ار وا  نوچ  «و 

ار ام  مایپ  يا و  هدرک  غیلبت  ایآ  هک  تسا  هدرک  لاوئس  نم  زا  دنوادخ  دنک : یم  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  حون 
.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  مدرک : ضرع  دهد ؟  یم  تداهش  وت  يارب  یسک  هچ  تسا : هدومرف  یلب ، متفگ : يا ؟  هدومن  غالبا 

وا هک  دیهد  تداهش  دیورب و  هک  دهد  روتسد  ار  هزمح  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد 
.تسا هداد  ماجنا  ار  غیلبت  هفیظو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.اوغّلب امب  مالسلا  مهیلع  ءایبنألل  نادهاشلا  امه  هزمحو  رفعجف 

.دنا هدومن  تلاسر  غالبا  هک  ناربمایپ  يارب  دندهاش  ود  هزمح  رفعج و  سپ 

؟  دنک یم  هچ  تساجک و  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  موش ، امش  يادف  مدرک : ضرع 

.کلذ نم  هلزنم  مظعأ  وه  دومرف :

(2) .تسا اه  نیا  زا  رتالاب  وا  هبترم  ماقم و 

زا مالـسلا  هـیلع  ماـما  فاـصوا  رد  باهـش  نـب  قراـط  زا  ار  یتـیاور  راونـألا » قراـشم   » باـتک زا  هللا  هـمحر  یــسلجم   - 45  / 138
: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا یلاعت  قح  باجح  دنوادخ و  رون  یهلا ، تّجح  ، (3) راگدرورپ هملک  ماما  قراط ؛  يا 

تداعس میقتسم  هار  و  تیاده ، عیفر  هّلق  همه و  زا  رتالاب  شهاگیاج  ماما 

هیآ 27. کلم ، هروس  - 1
لیوأت ، 156 رضتحملا : 364/4 ح2 ، ناهرب : ریـسفت  730/3 ح6 ، یفاوـلا : 282/7 ح4 ، راونألا : راـحب  ح 392 ،  267/8 یفاـکلا : - 2

706/2 ح9. تایآلا :
دنک یمن  ادـیپ  هار  نآ  هب  رـشب  لقع  رکف و  هک  ار  یهانتیال  تاذ  نآ  هک  تسا  يدـنوادخ  ناهرب  تّجح و  هَّللا » هملک   » زا دوصقم  - 3
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نیا زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک ، یم  تیاکح  وا  لالج  لامک و  تافـص  زا  و  دـنک ، یفّرعم  اهنآ  هب  يرـشب  تقاط  ناـکما و  ّدـح  رد 
.دنیوگ هَّللا » هملک   » تسا دنوادخ  تمظع  تمکح و  ملع ، تردق ، رهظم  اپب  ات  رس  هک  تهج 
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.دوش یم  بوسحم  اهنآ  زا  دریگب  اهنآ  زا  ار  دوخ  نید  دسانشب و  ار  اهنآ  هک  یسک  تسا ،

: تسا هدومرف  تیاکح  میهاربا  لوق  زا  هک  راگدرورپ  مالک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  و 

«. تسا نم  زا  وا  دنک  يوریپ  ارم  سک  ره   » (1)« یّنِم ُهَّنإَف  ینَِعبَت  ْنَم  »

اهنآ تسا ، هدرک  راذگاو  اهنآ  هب  ار  دوخ  تکلمم  روما  یتسرپرـس  هدیرفآ و  دوخ  تمظع  رون  زا  ار  ناماما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
نون فاک و  دوخ  اهنآ  هکلب  دنا  هتـشگ  رهاظ  نون  فاک و  نیب  هک  دنتـسه  وا  رما  و  راگدرورپ ، بّرقم  ءایلوا  دـنوادخ و  هدیـشوپ  ّرس 

.دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  دنیوگ و  یم  وا  بناج  زا  و  دننک ، یم  توعد  ار  مدرم  ادخ  يوس  هب  دنتسه ،

ضرألاو تاوامسلاو  رفقلا ، یف  هّرذلاو  رحبلا  یف  هرطقلاک  مهّزع  یف  ءایلوألا  ّزعو  مهّرس  یف  ءایصوألا  ّرـسو  مهملع  یف  ءایبنألا  ملعو 
 ... . اهسبایو اهبطرو  اهرجاف  نم  اهّرب  ملعیو  اهنطاب  نم  اهرهاظ  فرعی  هتحار  نم  هدیک  مامإلا  دنع 

نانآ تّزع  هب  تبـسن  ءایلوا  تّزع  و  ناشیا ، رارـسا  هب  تبـسن  دـنا  هتخومآ  ءایـصوا  هک  يرارـسا  و  اهنآ ، شناد  هب  تبـسن  ءایبنا  شناد 
یم شتسد  فک  هب  تبـسن  وا  تسد  لثم  ماما  دزن  نیمز  نامـسآ و  .تسا  روانهپ  تشد  زا  يا  هّرذ  ایرد و  هب  تبـسن  يا  هرطق  دننامه 

(2)  . ...دناد یم  ار  نآ  کشخ  رت و  ره  و  دهد ، یم  صیخشت  شرادرکدب  زا  ار  نآ  راکوکین  و  شنطاب ، زا  ار  نآ  رهاظ  دشاب ،

: دراد حیضوت  هب  جایتحا  هتفرگ و  رارق  لاکشا  دروم  تیاور  نیا  زا  هلمج  ود  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

«. نونلاو فاکلا  نیب  هرمأو  : » هدومرف هک  تسا  تمسق  نیا  لّوا : هلمج 

هیآ نیا  هب  دـنا و  هتـشگ  رهاظ  نون  فاک و  نیب  هک  دنتـسه  یهلا  هدـش  ناهنپ  رما  اـهنآ  دـسیون : یم  نآ  ناـیب  رد  هللا  همحر  یـسلجم 
: تسا هدومرف  هک  دراد  هراشا  هفیرش 

هیآ 36. میهاربا ، هروس  - 1
169/25 ح 38. راونألا : راحب  ، 114 راونألا : قراشم  - 2
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؛  شاب دـیوگب : دـنک و  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا  نینچ  وا  نأش  اـنامه   « (1)« نوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنأ  ًاْئیَـش  َدارأ  اذإ  ُهُْرمأ  اـمَّنإ  »
«. دنک یم  ادیپ  دوجو  ًاروف 

یلو دوب ، رتراوازس  نایب  حرش و  هب  هلمج  نیا  هک  نونلاو ،» فاکلا  مه  لب  : » هدومرف هک  تسا  نآ  زا  دعب  هلمج  لاکـشا : مّود  تمـسق 
ره هک  تسا  هجو  راـهچ  دـنک  یم  روطخ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  نم  رکف  هب  هچنآ  و  تسا ، هتخادرپـن  نآ  حرـش  هب  هللا  همحر  یـسلجم 

یتشحو دنتـسه  نیبرهاظ  دـنرود و  تقیقح  زا  هک  اهنآ  ینعی  نیّیرـشق  ریفکت  زا  نآ  ناـیب  رد  و  تسا ، رت  قیقد  قباـس  هجو  زا  یهجو 
تسا هدومن  میلعت  ام  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  نامه  يداقتعا  رظن  زا  میتسین و  داقتعا  راهظا  ماقم  رد  ام  اریز  مرادن ،

: میئوگ یم 

.ینغلبی مل  امیفو  مهنع  ینغلب  امیفو  اونلعأ ، امو  اوّرسأ  امیف  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  لوق  رومُالا  عیمج  یف  یلوق 

هدومرف راکـشآ  ینلع و  ار  هچنآ  دـنا و  هدرک  ناهنپ  هچنآ  رد  تسا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  راتفگ  نامه  روما  همه  رد  نم  راـتفگ 
.دشاب هدیسرن  هچ  دشاب و  هدیسر  نم  هب  ناشیا  زا  هچ  دنا ،

: تسا یملع  یسررب  کی  هدرک  روطخ  ام  رکف  هب  ثیدح  هلمج  نیا  حرش  رد  هک  ار  یتاهیجوت  نیا  و 

راک ناشیا و  راک  وا  راک  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  هک  يروط  هب  تسا  دـنوادخ  اب  ناشیا  طاـبترا  تّدـش  نون  فاـک و  زا  دارم  لّوا :
: دومرف ترضح  نآ  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هیلع  هَّللا  تاولص  تّجح  ترضح  شیامرف  رد  هک  روط  نامه  تسا  وا  راک  ناشیا 

.یلاعت هَّللا  ءاش  انئش  اذإو  انئش ، ءاش  اذإ  هَّللا  هّیشمل  هیعوأ  انبولق  ّنإ 

.دهاوخ یم  زین  وا  میهاوخب  ام  نامز  ره  میهاوخ و  یم  ام  دهاوخب  وا  تقو  ره  تسا ، یهلا  ّتیشم  فرظ  تیب  لها  ام  ياه  لد 

هیآ 82. سی ، هروس  - 1
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ّبترتـم نآ  رب  دـشاب  یتـسه  شیادـیپ  هک  یلاـعت  قح  دارم  هدـش و  راـهظا  هک  تسا  يا  هدارا  ناـمه  نوـن  فاـک و  زا  دوـصقم  مّود :
ترایزرد هک  روطنامه  دنتـسه  وا  لـماک  دوصقم  راـگدرورپ و  دـصقم  ماـمت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  تسا  نشور  و  هدـیدرگ ،

دوـصقم همه  ینعی  دـنک ، یم  متخ  امـش  هب  هدرک و  زاـغآ  امـش  هب  دـنوادخ  متخی » مـکبو  هَّللا  حـتف  مـکب  : » تـسا هدـش  دراو  هعماـج 
تملظ و دنشاب  دساف  رگاو  دنتسه  نآ  زا  يوترپ  دنشاب  حلاص  رگا  ناشیا  سّدقم  راونا  هب  تبسن  نارگید  و  دیا ، هدوب  امش  راگدرورپ 

.دنتسه ضحم  یکیرات 

لها راونا  هک  تسا  نشور  و  دـشاب ، یم  تسا  هدـش  رهاظ  ملاع  رد  هک  يدوجو  نیلّوا  ینعی  لّوا  رداص  نون  فاک و  زا  دوصقم  مّوس :
دنوادـخ هدارا  اریز  تسا ، یکی  هدـش  هدارا  هچنآ  اب  دـنوادخ  هدارا  هکنیا  رطاخ  هب  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  نینچ  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.دشاب نایم  رد  يا  هطساو  یظفل و  هکنیا  نودب  تسا  نآ  داجیا  وا و  لعف  نامه 

دنریگ و یم  نآ  همشچرس  ضیف و  أدبم  زا  ار  ضیف  دنا ، ضیف  هطساو  مالسلا  مهیلع  اهنآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دراد  لامتحا  مراهچ :
و دشاب ، هطساو  تسا  هدش  عقاو  نآ  رب  هک  يزیچ  دیشروخ و  نیب  یتقو  تسا  نیب  هّرذ  هشیش  ملاع  نیا  رد  نآ  لاثم  دنناسر ، یم  ام  هب 

.داد تبسن  هشیش  نآ  هب  دوش  یم  داد ، تبسن  دیشروخ  هب  ار  لمع  نیا  ناوت  یم  هک  روط  نامه 

تسا سوه  ّیندل  ملع  ارم  تفگ  لد 

تسا سرتسد  ارت  رگا  نک  میلعت 

وگم چیه  رگد  تفگ  فلا  هک  متفگ 

تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  قراشم »  » باتک رد   - 46  / 139
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.باجحلاو ّرسلا  وهو  باجح  هَّللا  نع  هبجحیال 

زا هطـساو  نودـب  ضیف  ینعی   ) تسا یهلا  ّرـس  باجح و  دوخ  وا  و  ددرگ ، یمن  لیاح  دوش و  یمن  باـجح  ادـخ  وا و  نیب  زیچ  چـیه 
(. تسا ضیف  هطساو  وا  و  دسر ، یم  وا  هب  دنوادخ 

رد توکلم  يولِع و  ملاع  زا  هک  تسا  يرون   ) تسا یضراع  دسج  نیا  هب  شا  یگتسباو  تسا و  یهلا  ّرس  يدنوادخ و  رون  ماما  سپ 
(. تسا هتفرگ  ياج  دسج  نیا 

، بحاص ینعی  ضرـألا » ّبر  : » دـنا هدومرف  نآ  ریـسفت  رد  ، (1)« اّهبَر رُونب  ضْرَالا  ِتَقَرْـشَاو  : » تسا یلاعت  قح  شیاـمرف  نآ  لـیلد  و 
اه یکیرات  رد  هک  تسادخ  رون  وا  و  تسا ، هتشگ  نشور  نیمز  وا  رون  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  و  نیمز ، رادرایتخا  کلام و 

(2) .تسا هدرک  ینارون  ار  ملاع  همه  هدیشخرد و 

: دنا هدومرف  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تیاور  ریسفت  نیمه  قفاوم 

« تاوامـسلا روـن  هَّللا  : » تسا هدـش  هتـشون  نآ  رب  تسا و  اهنامـسآ  لـها  فرط  هب  نآ  تهج  کـی  تـسا ، تـهج  ود  دیـشروخ  يارب 
.تسا اه  نامسآ  شخب  ینشور  دنوادخ 

.تسا نیمز  یئانشور  یلع  نیضرألا » رون  ّیلع  : » هدش هتشون  نآ  رب  تسا و  نیمز  لها  فرط  هب  شرگید  يور  کی  و 

ماما دزن  ایند  اریز  دـنباجح ، رد  وا  رادـید  زا  اهنآ  هکلب  دنتـسین  ناهنپ  وا  زا  مدرم  تسین ، بیاغ  اهنآ  زا  تسا و  قلخ  مامت  اب  ماما  سپ 
(3) .دنک فّرصت  نآ  رد  دناوت  یم  دهاوخب  روط  ره  هک  تسا  ناسنا  تسد  رد  يا  هّکس  لثم  مالسلا  هیلع 

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نآ  زا  و 

.ّکش ریغ  نمهآرملا  یف  هصخش  ناسنالا  يری  امک  دابعلا  لامعأ  رئاس  هیف  يری  هنیبو ، هنیب  رون ، نم  ًادومع  هّیلو  یطعی  هَّللا  ّنإ 

هیآ 69. رمز ، هروس  - 1
139 و 140. راونألا : قراشم  و 3 . - 2

- … 3
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روطنامه دنک  یم  هدهاشم  ار  ناگدـنب  لامعا  همه  نآ  رد  تسا و  قلخ  وا و  نیب  هک  دـنک  یم  اطع  دوخ  ّیلو  هب  رون  زا  ینوتـس  ادـخ 
(1) .دنیب یم  هنیآ  رد  ار  شدوخ  صخش  هک 

یم لقن  نینچ  هدش  هتشون  دیشروخ  رب  هک  ار  یتیاور  بولقلا » داشرا   » باتک مّود  دلج  رد  هللا  همحر  یملید  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: دنک

: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : دوعسم  نب  هَّللادبع 

و دنک ، یم  یناشفارون  نیمز  لها  يارب  نآ  رگید  يور  و  دـهد ، یم  رون  نامـسآ  لها  يارب  نآ  يور  کی  دراد : هرهچ  ود  دیـشروخ 
.تسا يا  هتشون  نآ  يور  ره  رب 

؟  تسیچ اه  هتشون  نآ  دیناد  یم  ایآ  دومرف : سپس 

.تسا رتاناد  وا  لوسر  ادخ و  دندرک : ضرع 

نیمز اه و  نامسآ  رون  ادخ  ینعی   (2)« ضْرألاَو تاوامسلا  ُرُون  ُهَّللا  : » هدش هتشون  تسا  نامسآ  لها  يوس  هب  هک  یتهج  نآ  رب  دومرف :
نیمز یئانـشور  یلع  ینعی  نیـضرألا » رون  ّیلع  : » هدـش هتـشون  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  نآ  نیمز  لـها  هک  رگید  تهج  نآرب  و  تسا ،

(3) .تسا

دییأت ار  نآ  هفیرش  هیآ  نیا  دننک ،» یم  هدهاشم  ار  ناگدنب  لامعا  رون ، نوتس  نآ  رد  هک  : » تشذگ یلبق  ثیدح  رد  هک  يا  هلمج  اّما 
ادخ ار  امش  لمع  يدوز  هب  دینادب  دینک و  لمع  دیئوگب  اهنآ  هب   » (4)« نُونِمْؤُملاَو ُُهلوُسَرَو  مُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو  : » دنک یم 

«. دننیب یم  نانمؤم  لوسر و  و 

(5) .میتسه تیب  لها  ام  هیآ  نیا  رد  نانمؤم  زا  دارم  دنا : هدومرف  نآ  ریسفت  رد  اریز 

.139 140 راونألا : قراشم  - 1
هیآ 35. رون ، هروس  - 2

406/2 ح 631. زجاعملا : هنیدم  9/27ح 21 ، راونألا : راحب  77 ح 45 ، هبقنم : هئام  ، 138/2 بولقلا : داشرا  - 3
هیآ 105. هبوت ، هروس  - 4

.تسا ناراوگرزب  نآ  رب  ناگدنب  لامعا  هضرع  هرابرد  هک   333/23 راونألا : راحب  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_243_5
http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 47  / 140

بوتکم ّیلع  مسا  ّنإو  ّیلع ، ّیلع  اهیلع  بوتکم  ّالإ  هرمث  الو  ًهقرو  الو  ًهرجش  الو  ًاباجح  الو  ًاباب  دجأ  مل  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـُسا  هلیل 
(1) .ء یش  ّلک  یلع 

هدش هتـشون  نآ  يور  رب  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  يا  هویم  یگرب و  یتخرد و  يا و  هدرپ  يرد و  دـندرب ، الاب  اه  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش 
.تسا هدش  هتشون  يزیچ  ره  رب  یلع  مان  انامه  و  ، (2) یلع یلع  دوب :

ترـضح نآ  ناتـسود  مالـسلا و  هیلع  یلع  صوصخم  تشهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  تیاور  نیا  زا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: دنا هدومرف  رگید  تیاور  رد  هک  روط  نامه  تسا 

.امهمساقو امهکلام  يأ  رانلاو  هّنجلا  بحاص  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّنإ 

(3) .تسا مالسلا  هیلع  یلع  نآ  هدننک  میسقت  ود و  نآ  کلام  ینعی  خزود  تشهب و  بحاص 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  و 

 ... رانلا رانلا  لهأو  هّنجلا ، هّنجلا  لهأ  نکسأ  رانلاو  هّنجلا  بحاص  انأ 

(4) ....مهد یم  نکسم  شتآ  رد  ار  شتآ  لها  تشهب و  رد  ار  تشهب  لها  مخزود ، تشهب و  رادرایتخا  نم 

.دینک عوجر  نآ  هب  دیتساوخ  رگا  تسا ، بلطم  نیا  دهاش  تیاور 39  و 

.149 راونألا : قراشم  - 1
.تسا هبترمدنلب  یلع  ینعی  دشاب  تفص  مّود  ِیلع  تسا  نکمم  - 2

لیربج دـلخ  غاب  ردرـس  رب  تشرـس  کین  دـمحا  ادـخ و  رما  زا  منک : رکذ  اجنیا  رد  ار  ریز  یتیبود  مدـید  بسانم  دـیوگ : مجرتم  - 3
تشهب تسا  یضترم  ّبحم  ياج  نوچ  عونمم  ًادیکا  دورو  یلع  مصخ  رب  تشون 

1149/3 ح 9. ناهرب : ریسفت  نمض ح 20 ،  47/53 راونألا : راحب  رطس 2 ،  34 تاجردلا : رئاصب  رصتخم  - 4
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: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   (1) سیق نب  هملس   - 48  / 141

رد و  دراد ، یگدـنزورف  نیمز  لها  يارب  دیـشروخ  هک  روط  نامه  دـشخرد  یم  اجنآ  لها  يارب  متفه  نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.کیرات بش  رد  تسا  هام  دننامه  نیمز  لها  يارب  ایند  نامسآ 

لهأ یلع  مّسق  ول  ًاءزج  ملعلا  نم  هاطعأو  مهعسول ، ضرألا  لهأ  یلع  مّسق  ول  ًاءزج  لضفلا  نم  مالـسلا  هیلع  ًاّیلع  هَّللا  یطعأ  دومرف : و 
.ّیبر هب  ینرّشب  هّنجلا ، یف  باجح  ّلک  یلع  بوتکم  همسإ  .مهعسول  ضرألا 

، دنک یم  تیافک  ار  همه  دوش  میسقت  ملاع  لها  رب  رگا  هک  تسا  هدیشخب  تلیضف  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دنوادخ 
یگمه ینعی  دـنک  یم  تیافک  ار  همه  دوش  میـسقت  نیمز  يور  دارفا  رب  رگا  هک  تسا  هدرک  اـطع  وا  هب  شناد  ملع و  يا  هزادـنا  هب  و 

.دنوش یم  ِملاع 

.تسا هداد  تراشب  نآ  هب  ارم  دنوادخ  تسا ، هدش  هتشون  تشهب  رد  يا  هدرپ  ره  رب  ترضح  نآ  مان 

نم و هاگرد  نابّرقم  ناکیدزن و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ، نأشلا  میظع  ناگتـشرف  دزن  هدیدنـسپ و  یلاعت  قح  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ادـخ زا  تسا ، نم  حور  مدـمه و  قیفر ، مزالم ، نم ، راکـشآ  ناـهنپ و  نم ، نطاـبو  رهاـظ  وا  تسا ، نم  هب  تبـسن  راداـفو  یمیمص و 
ياه هّیروح  مدید  اجنآ  رد  مدش و  تشهب  لخاد  نم  انامه  .دور و  ایند  زا  دیهش  دنکن و  حور  ضبق  نم  زا  شیپ  ار  وا  هک  ما  هتساوخ 

.تسا رشب  دادعت  هب  وا  صوصخم  ياهرصق  تخرد و  گرب  زا  رتشیب  وا  صوصخم 

.هلیضف هعابّتاو  همعن ، هّبح  ینّالوت ، دقف  ًاّیلع  ّیلوت  نم  ّیلع ، نم  انأو  یّنم  ّیلع 

، تمعن وا  اب  یتسود  تسا ، هتفریذپ  ارم  تیالو  دنک  لوبق  ار  وا  تیالو  سک  ره  متـسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا يرترب  تلیضف و  وا  زا  ندرک  يوریپ  و 

، دشاب وا  زا  رت  یمارگ  نم  زا  دعب  هک  دور  یمن  هار  یسک  نیمز  يور  رب 

.دشاب سیق » نب  میلس   » هدش دراو  قراشم  رد  هک  روط  نامه  حیحص  دشاب و  فیحصت  هک  دراد  لامتحا  - 1
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لها هداد و  تنیز  ار  لـفاحم  وا  ببـس  هب  و  هدـناشوپ ، وا  رب  ار  يراوگرزب  شناد و  ساـبل  هدوـمرف و  لزاـن  وا  رب  ار  تمکح  دـنوادخ 
نابوخ هب  هدومن و  دابآ  ار  اه  نیمزرس  و  دینادرگ ، زیزع  ار  نید  و  هدیـشخب ، يرای  ترـصن و  ار  نایرکـشل  هتـشاد و  یمارگ  ار  نامیا 

.تسا هدیشخب  وربآو  تّزع 

.سدانحلا تءاضأ  تعلط  اذإ  سمشلا  لثمو  ملظلا ، تءاضأ  علط  اذإ  رمقلا  لثمک  هلثمو  روزیالو ، رازی  مارحلا  هَّللا  تیب  لثمک  هلثم 

هدنـشخرد هام  دننام  وا  و  دـنک ، یمن  ترایز  ار  یـسک  وا  دومن و  ترایز  ار  وا  دـیخرچ و  دـیاب  وا  فارطا  هک  تسا  هبعک  دـننامه  وا 
یمن یکیرات  زا  يرثا  دوش  راکـشآ  یتقو  هک  تسا  دیـشروخ  دـننامه  و  دـشخب ، یم  رون  اـه  یکیراـت  هب  دـنک  عولط  یتقو  هک  تسا 

.دنام

و راوگرزب ، هدنـشخب و  یگدنز  نارود  رد  وا  هدومن ، شیاتـس  حدم و  نآ  تایآ  رد  هدرک و  فیـصوت  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  ار  وا 
.تسا دیهش  ایند  زا  نتفر  ماگنه 

هک یـسک  زا  رگم  منک  یمن  لوبق  ار  زامن  نم  نارمع ؛  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دوخ  باطخ  رد  دنوادخ  و 
و دـناسر ، نایاپ  هب  نم  داـی  هب  ار  زور  و  دـشاب ، هتـشاد  ياـج  نم  ّتبحم  فوخ و  هراومه  شبلق  رد  دـنک و  ینتورف  نم  تمظع  يارب 
وا كاپ  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هک  مدـیرفآ  ار  خزود  تشهب و  و  نیمز ، نامـسآ و  اهنآ  رطاخ  هب  هک  ار  مئایلوا 

.دسانشب دنشاب 

تـسا یکیرات  تملظ و  رد  هک  یتقو  و  منک ، هاگآ  ار  وا  دـناد  یمن  يزیچ  هک  یماگنه  دسانـشب  دـنراد  هک  یّقح  اـهنآ و  هک  یـسک 
(1) .مهد باوج  ار  وا  دناوخب  هکنآ  زا  شیپ  و  مشخبب ، وا  هب  دنک  تساوخرد  هکنآ  زا  لبق  و  میامن ، داجیا  یئانشور  شیارب 

(2) .تسا هدرک  لقن  رتشیب  یکدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  یلاما  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

.149 راونألا : قراشم  - 1
هضور ، 24/1 هّینامعنلا : راونا  ح 596 ،  352/2 زجاعملا : هنیدـم  ح 7 ،  37/39 راونألا : راـحب  سلجم 2 ، ح 7   57 قودـص : یلاما  - 2

.110 نیظعاولا :
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  تایآلا » لـیوأت   » باـتک زا  باـتک  ناـمه  رد   - 49  / 142
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور 

.هترتعو مالسلا  هیلع  ّیلع  لضف  نم  ّقحلا  نومتکی  نیّذلا  ءاملعلا  بونذب  ّالإ  قلخلا  اذه  هَّللا  بّذعیال 

هیلع یلع  لئاضف  دـندرک و  نامتک  ار  قح  هک  اـهنآ  ناـشیا ، نادنمـشناد  هاـنگ  رطاـخب  رگم  دـنک  یمن  باذـع  ار  مدرم  نیا  دـنوادخ 
.دندرکن نایب  ار  وا  نیرهاط  ترتع  مالسلا و 

نورـشنیو هرمأ ، نورهظی  نیذـّلا  هیّبحمو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هعیـش  نم  لضفأ  نیلـسرملاو  نیّیبنلا  دـعب  ضرألا  قوف  شمی  مل  ّهنإو  ـالأ 
.هکئالملا مهل  رفغتستو  همحرلا ، مهاشغت  کئلُوا  هلضف ،

، دشاب مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  نایعیـش و  زا  رترب  شماقم  هک  یـسک  نالوسر  ناربمغیپ و  زا  دعب  نیمز  يور  رب  دور  یمن  هار  دینادب 
یم ارف  ار  اهنآ  دوجو  ياپ  ات  رس  یهلا  تمحر  دننک ، یم  رشتنم  ار  وا  لئاضف  دننک و  یم  رهاظ  ار  ترضح  نآ  تیالو  رما  هک  یئاهنآ 

.دننک یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  ناگتشرفو  دریگ 

.رانلا یلع  مهربصأ  امف  هرمأ ، متکیو  هلئاضف ، متکی  نمل  لیولا  ّلک  لیولاو 

دنهاوخ یم  هنوگچ  دنراد ، یم  ناهنپ  ار  وا  رما  دننک و  یم  نامتک  ار  وا  لئاضف  هک  دوش  یم  یناسک  بیـصن  انعم  مامت  هب  یتخبدـب  و 
.دننک يرادیاپ  شتآرد 

نامز ماما  نوچ  تسا ، يدوبان  تکاله و  راچد  دـنک  ناهنپ  ینادان  لـهج و  يور  زا  ار  وا  لـئاضف  هک  یـسک  اریز   (1) تسا ّقح  نیا 
، تسا كاپان  وا  تشرسو  تنیط  اریز  تسا ، قفانم  دنک  ناهنپ  ینمشد  رطاخ  هب  یهاگآ  يور  زا  هک  یسک  و  تسا ، هتخانـشن  ار  دوخ 

.دنک یمن  ینمشد  هارمگ  قفانم  زج  ترضح  نآ  اب  و 

( داد تقیقحو  ّتیهام  رییغت  ینعی   ) دیدرگ خسم  اذل  درک و  يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  دـش و  هضرع  وا  تنیط  رب  ترـضح  نآ  تیالو 
قحلم ناثیبخ  رگید  هب  تسا  ثیبخ  هکنآ  هک  هدش  هداد  ادن  وا  رب  تاخوسم  ملاع  رد  و 

.تسا هللا  همحر  یسُرب  مالک  ًارهاظ  اجنیا  زا  - 1
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رد دراد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفرعم  تیـالو و  هک  ینمؤم  و  تسین ، تداـبع  وا  ياـه  تداـبع  درادـن و  نید  وا  سپ  ددرگ ،
، دشاب راک  هنگ  هچرگ  دنک  یم  ادیپ  تاجن  و  دنک ، يدب  هچرگ  تسا  راکوکین  نسحم و  و  دنکن ، تدابع  هچرگ  تسا  دباع  تقیقح 

: دراد هراشا  هورگ  نیا  هب  هفیرش  هیآ  نیا  و 

(1) «. نُولَمْعَی اُوناک  يّذلا  نَسْحأب  مهَرْجأ  مُهَیِزْجَیو  اُولِمَع  يّذلا  َأَوْسأ  مُْهنَع  ُهَّللا  رِّفَُکیل  »

لمع هچنآ  زا  رتوکین  رتهب و  هب  ار  اهنآ  شاداپ  رجا و  و  دناشوپب ، هدیـشخب و  ار  اهنآ  تشز  ياهراک  دوخ ) مرک  لضف و  هب   ) دـنوادخ
.دنک اطع  دنا  هدرک 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  صوصخم  نیا  و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 50  / 143

.کتعیش یّبحملو  کتعیشلو  کل  رفغتست  هکئالملا  ّنإو  کّبحی ، نم  ّبحیو  کّبحی  هَّللا  ّنإ  ّیلع ، ای 

تنایعیـش ناتـسود  وـت و  نایعیـش  وـت و  يارب  ناگتـشرف  اـنامه  دراد و  تـسود  ار  وـت  ناتــسود  وـت و  دـنوادخ  یتـسار  هـب  یلع ؛  يا 
.دننک یمرافغتسا 

، دنزیخ اپب  نیحلاص  زا  یهورگ  دنتسه ؟  اجک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  دروآرب : دایرف  يا  هدننکادن  دسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه  و 
تاجن شتآ  زا  ار  رفن  رازه  اهنآ  زا  یکی  انامه  و  دینک ، تشهب  دراو  دیریگب و  ار  شتـسد  دیهاوخ  یم  ار  هک  ره  دوش : هتفگ  اهنآ  هب 

.دهد

اهنآ تائّیس  تانسح و   ) دنطّسوتم هک  یهورگ  سپ  دننتسه ؟  اجک  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  هّیقب  دروآرب : دایرف  هدننکادن  نآ  سپس 
هک ار  هچنآ  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هب  سپ  دـینک ، شهاوـخ  ادـخ  زا  دـیهاوخ  یم  هچنآ  دوـش : هتفگ  اـهنآ  هب  دـنزیخرب ، تـسا ) يواـسم 

.دیامن اطع  دنک  تساوخرد 

هیآ 35. رمز ، هروس  - 1
.56/2 هبکاسلا : هعمدلا  ، 151 راونألا : قراشم  - 2
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ملظ دوخ  هب  هانگ  یصاعم و  باکترا  اب  هک  یهورگ  دنتسه ؟  اجک  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  هّیقب  دنز : یم  ادص  هدننکادن  نآ  سپس 
رازه ره  دسر  ادن  دنزیخرب ، يرایسب  ّتیعمج  دنتسه ؟  اجک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  دوش : یم  هتفگ  سپس  دنزیخ ، یمرب  دنا  هدرک 

مالـسلا هیلع  یلع  ناتـسود  لامعا  هب  ار  اهنآ  بوخ  لامعا  دـیهد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  یکی  لباقم  رد  ار  اهنیا  زا  رفن 
.دننک یم  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  اهنآ  دننک  نینچ  هک  یتقو  و  ، (1) دینک هفاضا 

.هلوسرو هَّللا  ضغبم  کضغبمو  هلوسرو ، هَّللا  ّبحم  کّبحم  میظعلا ، ّیلعلا  تنأو  مرکألا ، ّلجألا  تنأو  دومرف ): دعب  )

وت اب  هکنآ  هتـشاد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  دراد ، تسود  ار  وت  هکنآ  یتسه ، نأشلا  میظع  هبترمدـنلب و  وت  و  يرتالاو ، رترب و  وت 
(2) .تسا هدومن  ینمشد  وا  لوسر  ادخ و  اب  دنک  ینمشد 

درک هدجـس  هبترم  جـنپ  مدـید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک : یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  باتک  نامه  رد   - 51  / 144
: دومرف دیداد ؟  ماجنا  هک  دوب  یلمع  هچ  نیا  مدرک : ضرع  .دنک  عوکر  هکنآ  نودب 

: درک ضرع  دمآ و  نم  دزن  لیئربج 

.دراد تسود  ار  یلع  ادخ  دّمحم ؛  يا  ًاّیلع ، ّبحی  هَّللا  ّنإ  دّمحم ؛  ای 

تسا كاپ  اسراپ و  هک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنوادخ  تفگ : وا  متشادرب ، هدجس  زا  رـس  سپـس  مدرک ، هدجـس  نآ  ندینـش  اب  نم  و 
رگید هبترم  و  دراد ، تسود  ار  نسح  دنوادخ  تفگ : رگید  راب  متشادرب ، هدجـس  زا  رـس  سپـس  مدرک و  هدجـس  نم  و  دراد ، تسود 

ار ناشیا  هک  یناسک  ادخ  تفگ : هبترم  نیرخآ  يارب  مدرک و  هدجـس  مادک  ره  يارب  نم  و  دراد ، تسود  ار  نیـسح  دـنوادخ  تفگ :
(3) .مدروآ اجب  ار  مجنپ  هدجس  نم  و  دراد ، تسود  دنشاب  هتشاد  تسود 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  هک  یبوخ  ياهراک  و  دـنک ، یم  تشگزاب  عوجر و  دوخ  لـصا  هب  يزیچ  ره  هکنیا  رطاـخ  هب  - 1
بلطم نیا  رابخا  زا  یـضعب  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هدش  طولخم  اهنآ  تنیط  اب  هک  تسا  نانمؤم  تنیط  نآ  رطاخ  هب  دنا  هداد  ماجنا 

.دینک هعجارم  قاثیم » تنیط و  باب   225/5 راونألا : راحب   » هب .تسا  هدش  دراو 
.تسا هدش  رکذ  فالتخا ) یمک  اب   ) 210/7 ح 104 راونألا : راحب  رد  و  ، 155 راونألا : قراشم  - 2

(. فالتخا یمک  اب   ) رطس 6  326/3 بقانم : باتک  زا  لقن  هب  59/37 ح 28  راونألا : راحب  و  ، 155 راونألا : قراشم  - 3
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: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاور  نیا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا رس  یتقو  مدرک ، هدجـس  يرازگرگـش  رطاخب  هب  ار  ادخ  نم  و  تسا ، تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگیاج  داد : ربخ  نم  هب  لیئربج 
نسح و تفگ : رگید  راب  مدرک ، هدجـس  هنوگ  ناـمه  هب  ار  ادـخ  تسا ، تشهبرد  زین  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تفگ : متـشادرب  هدـجس 

: تفگ متشادرب  هدجسزا  رس  نوچ  مدروآ ، اجب  رکش  هدجس  نم  و  دنتسه ، تشهب  ناناوج  رورس  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح 

یهلا رکـش  ناونع  هب  يرگید  هدجـس  نم  و  تسا ، تشهب  رد  وا  ياج  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ناشیا  سک  ره  هّنجلا ، یف  مهّبحی  نمو 
ار اهنآ  ناتـسود  سک  ره  هّنجلا ، یف  مهّبحی  نَم  ّبحی  نمو  تفگ : هبترم  نیرخآ  يارب  متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  و  مدروآ ، اـجب 

(1) .مدرک هدجس  راب  نیمجنپ  يارب  نم  و  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  وا  ياج  دشاب  هتشاد  تسود 

تیاور مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هعیش  بتک  رد  دیوگ : یم  زجاعملا » هنیدم   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاه  دّیس   - 52  / 145
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشذگ ، ترضح  نآ  رب  سیلبا  يزور  هک  تسا  هدش 

؟  يا هدرک  هریخذ  يزیچ  هچ  دوخ  داعم  يارب  ثراح ؛  وبا  يا 

ره نآ  فـصو  زا  ما و  هتخودـنا  وـت  یماـسا  زا  هچنآ  دـسر  ارف  تماـیق  هـک  یماـگنه  و  ما ، هدرک  هریخذ  ار  وـت  یتـسود  درک : ضرع 
دنوادـخ ار  نآ  تسا ، رهاظ  نم  دزن  تسا و  ناهنپ  مدرم  زا  هک  تسا  یمـسا  وت  ياربو  منک ، جراخ  تسا  زجاع  يا  هدـننک  فیـصوت 

یمن دراد  هشیر  هدرک و  خوسر  ناشیا  ياه  لد  رد  شناد  ملع و  هک  اهنآ  ادـخ و  زج  هداد و  رارق  دوخ  باتک  رد  يا  هراـشا  يزمر و 
اب هدـنب  نیا  دزوـمآ و  یم  وا  هب  ار  مسا  نآ  دـنز و  یم  راـنک  وا  نامـشچ  زا  ار  هدرپ  درادـب  تسود  ار  يا  هدـنب  ادـخ  یتـقو  و  دـنناد ،

.دوش یم  تّما  مشچ  تقیقح  رد  یهلا  ّرس  نآ  نتسناد 

یف فّرصتملا  ضرألاو ، تاوامسلا  هب  تماق  يّذلا  وه  مسإلا  کلذو 

111/68 ح 24. راونألا : راحب  سلجم 3 ، 21 ح 2  دیفم : یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ره ءایـشا  رد  دـناوت  یم  نآ  اب  تسا و  هتـشاد  اپرب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  وا  ببـس  هب  هک  تسا  نامه  مسا  نآ  .ءاشی و  فیک  ءایـشألا 
(1) .دنک فّرصت  دهاوخب  هنوگ 

: تسا هدرک  تیاور  رابخألا » نویع   » باتک بحاص  هک  دنک  یم  لقن  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 53  / 146

هارمه ترـضح  نآ  اب  دوب  ربیخ  نایدوهی  زا  هک  يدوهی  رفن  کی  تشذـگ ، یم  یهار  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور 
دوب یمشپای  یخن  هک  ار  يا  هچراپ  ًاروف  يدوهی  دندیسر ، دوب  هدش  عمج  نآ  رد  دایز  بآ  لیس  رثا  رب  هک  يا  هّرد  هب  هار  نیب  رد  دش ،
یم وت  مناد  یم  نم  ار  هچنآ  رگا  تفگ : دز و  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر  هک  يرادقم  داتفا ، هار  هب  بآ  يور  هدـیچیپ و  دوخ  هب 

.مدرک روبع  نم  هک  روط  نامه  يدرک  یم  روبع  بآ  زا  یتسناد 

هب دش و  تفـس  دـیدرگ و  دـمجنم  بآ  ًاروف  دومرف ، يا  هراشا  سپـس  نک ، فّقوت  يردـق  دـندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.داتفا هار  هب  نآ  يور 

هب ار  بآ  هک  یتفگ  يزیچ  هچ  درمناوج ؛  يا  درک : ضرع  تخادنا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  مدق  رب  ار  دوخ  دـید  نینچ  هک  يدوهی 
؟  يدرک لیدبت  گنس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: درک ضرع  يدرک ؟  روبع  بآ  يور  رب  هک  یتفگ  يزیچ  هچ  وت 

.مظعألا همسإب  هَّللا  توعد  انأ 

.مدناوخ وا  مظعا  مسا  هب  ار  ادخ  نم 

؟  تسیچ ادخ  مظعا  مسا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  نیشناج  مسا  درک : ضرع 

.مدّمحم ترضح  نیشناج  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(2) .دروآ مالسا  درک و  فارتعا  ترضح  نآ  ّتیناّقح  هب  يدوهی 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  رسای  نب  راّمع  زا  باتک  نامه  رد   - 54  / 147

127/1 ح 73. زجاعملا : هنیدم  ، 157 راونألا : قراشم  - 1
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زا درک  هدهاشم  یگنتلد  یگدرـسفا و  نم  هرهچ  رد  ترـضح  نآ  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میالوم  تمدـخ  يزور 
.دنک یم  هبلاطم  ار  نآ  راکبلط  مراد و  یهدب  مدرک : ضرع  .دومرف  لاوئس  نآ  ّتلع 

: دومرف دومن و  هراشا  دوب  هداتفا  هک  یگنس  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

.زادرپب ار  دوخ  یهدب  رادرب و  ار  نآ 

.درادن یشزرا  هک  گنس  نیا  درک : ضرع  راّمع 

.ًابهذ کل  هلّوحی  یب  هَّللا  عُدا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنک لیدبت  الط  هب  تیارب  ار  وا  ات  ناوخب  نم  هطساو  هب  ار  ادخ 

زا يراد  جایتحا  هک  يرادقم  هب  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دیدرگ ، الط  میارب  گنـس  مدناوخ و  ترـضح  نآ  مسا  هب  ار  ادخ  دـیوگ : راّمع 
؟  دوش یم  مرن  هنوگچ  تسین  مرن  ریذپ و  فاطعنا  هکنیا  مدرک : ضرع  .ریگب  نآ 

هب هرابود  ار  ادخ  رواب ؛  مک  يا  .مالـسلا  هیلع  دوادل  دـیدحلا  هَّللا  نالأ  یمـساب  ّناف  نیلی  یّتح  یب  هَّللا  عُدا  نیقیلا ، فیعـض  ای  دومرف :
.دیدرگ مرن  دواد  يارب  نهآ  نم  مان  تکرب  هب  انامه  ددرگ ، مرن  ات  ناوخب  نم  هطساو 

.متشادرب نآ  زا  زاین  رادقم  هب  دش و  مرن  نآ  مدناوخ و  ترضح  نآ  مسا  هب  ار  ادخ  دیوگ : راّمع 

(1) .دیآرد گنس  ینعی  دوخ  لّوا  لکش  هب  الط  هدنام  یقاب  ات  ناوخب  نم  مسا  هب  ار  ادخ  دومرف : سپس 

نینمؤملاریما هک  یماگنه  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هنع  هللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  رازگتمدخ  ناذاز  زا  باتک  نامه  رد   - 55  / 148
ناملس دز ، رانک  وا  تروص  زا  ار  هچراپ  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  دید  ار  ناملس  دروآ ، فیرشت  ناملـس  نداد  لسغ  يارب  مالـسلا  هیلع 

: دومرف وا  هب  ترضح  دنیشنب ، تساوخ  درک و  یمّسبت 

(2) .تشگرب وا  درگرب و  گرم  تلاح  نامه  هب 

431/1 ح 291. زجاعملا : هنیدم  ، 173 راونألا : قراشم  - 1
: بقانم زا  لـقن  هب  ح 647 ، و 418/2  ح 163   257/1 زجاعملا : هنیدـم  راونألا ، قراشم  زا  لـقن  هب  ح 21   384/22 راونألا : راـحب  - 2

.105 یفلزلا : ملاعملا  ، 301/2
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: تسا هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا   - 56  / 149

ربمغیپ دنتشاد ، روضح  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  ترضح  نآ  دزن  دنتـساوخ و  بآ  يزور  ترـضح  نآ 
بآ نآ  زا  نوچ  و  دومرف ، تمحرم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ار  بآ  فرظ  سپـس  دـیماشآ  بآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

: دومرف وا  هب  ترضح  دیماشآ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیماشآ ، وا  دنداد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  بآ  فرظ  نآ  زا  دعب  دّمحم ، وبا  يا  داب  اراوگ 
.هَّللادبع ابا  يا  داب  اراوگ  دومرف : زین  وا  هب  ملسو 

ناراکوکین ردام  يا  داب  تیاراوگ  دومرف : وا  هب  دـیماشآ  هکنآ  زا  سپ  دـنداد و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  بآ  فرظ  هاـگنآ 
.تشرس كاپ 

نوچ درک ، هدجس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دیماشآ  بآ  ترضح  نآ  یتقو  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبون  سپس 
ادخ لوسر  .درک  لاوئس  هّیضق  یگنوگچ  زا  تساوخ و  حیضوت  نآ  هرابرد  ترضح  نآ  نارـسمه  زا  یـضعب  تشادرب  هدجـس  زا  رس 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، نسح ندیماشآ  زا  دعب  و  ادخ ؛  لوسر  يا  داب  تیاراوگ  دـنتفگ : نم  هب  ناگتـشرف  لیئربج و  مدـیماشآ  بآ  نیا  زا  نم  هک  یماگنه 
هک یتقو  و  متفگ ، اـهنآ  هب  دـنتفگ  ناگتـشرف  لـیئربج و  هک  روط  ناـمه  مه  نم  دـنتفگ و  نینچ  زین  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  نیـسح و 

: دومرف وا  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیماشآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.یقلخ یلع  یتّجح  یّیلو و  ای  ًائیرم  ًائینه 

، متاقولخم رب  نم  تّجح  يا  نم و  ّیلو  يا  داب  تیاراوگ 

رکـش هدجـس  دراد  وا  هب  هک  یفطل  هدرک و  تیاـنع  نم  تیب  لـها  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یتـمعن  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  نم  و 
(1) .مدومن

هیلع یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد   - 57  / 150
: دومرف مالسلا 

57/76 ح 1. راونألا : راحب  ، 174 راونألا : قراشم  - 1
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راهچ نآ  تسا و  رون  زا  یجات  ترس  رب  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هنحص  نآ  دراو  رون  زا  یبکرم  رب  ار  وت  دوش  اپرب  تمایق  هک  یماگنه 
: تسا هدش  هتشون  تالمج  نیارطس  هس  رد  يا  هیاپ  ره  رب  دراد ، هیاپ 

«. هَّللا ّیلو  ّیلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  «ال 

.تسادخ ّیلو  یلع  تسادخ ، هداتسرف  دّمحم  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ 

شنیرفآ يادتبا  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  سپس  دنروآ ، وت  دزن  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  دنهد و  یم  رارق  تیارب  تمارک  تخت  سپس 
دـنور و تشهب  هب  هک  یهد  نامرف  تنایعیـش  هب  وت  هاگنآ  دـنک و  عمج  وت  روضح  رد  ینیمزرـس  کی  رد  تسا  هدـیرفآ  نآ  ياهتنا  ات 

یـسک نیما  و  يدنوادخ ، نیما  زور  نآ  رد  و  یتسه ، خزود  تشهب و  هدننک  میـسقت  وت  و  ینک ، یم  راپـسهر  خزود  هب  ار  تنانمـشد 
.دیامن یم  فّرصت  روما  رد  دهاوخب  هنوگ  ره  دنک و  یم  تموکح  هک  تسا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  تیاور  رد  و 

نم لخدأ  کل : لاقیف  راصبألا ، فطخی  هرون  داکی  جات  کسأر  یلعو  رون  نم  بیجن  یلع  کب  یج ء  همایقلا  موی  ناک  اذإ  ّیلع ، اـی 
.رانلا کضغبأ  نمو  هّنجلا  کّبحأ 

دنک یم  هریخ  ار  اه  مشچ  هک  تسا  یجات  ترـس  رب  هک  یلاح  رد  دننک  دراو  رون  زا  يرتش  رب  ار  وت  دـسر  ارف  تمایق  یتقو  یلع ؛  يا 
هب ار  تنانمشد  تشهب و  هب  ار  تناتـسود  هک  دوش  رداص  يروتـسد  ماگنه  نیا  رد  دربب ، اه  مشچ  زا  ار  یئانـشور  هک  تسا  کیدزنو 

(1) .نک دراو  خزود 

رب ریش  هک  یتقو  تسا : هدش  تیاور  هنع  هللا  یضر  ناملس  تیاکح  رد  دیوگ : یم  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسرب   - 58  / 151
رهاظ يراوس  بسا  ناهگان  بایرد ،» ارم  زاجح  راوس  بسا  يا  « » ینکردأ زاجحلا  سراف  ای  : » تفگ درک  هلمح  وا 

.181 راونألا : قراشم  - 1
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.شاب وا  بکرم  نآلا  زا  داد  روتسد  ریش  نآ  هب  درک و  صالخار  وا  دیدرگ 

ات ارحـص  زا  ار  اـهنآ  درک و  یم  یـشکراب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمرف  زا  ندرک  تعاـطا  رطاـخ  هب  درک و  یم  راـب  مزیه  وا  رب  ناملـس  و 
(1) .دروآ یم  رهش  هزاورد 

: دنک یم  لقن  دوسا  نب  دادقم  باتک  نامه  رد   - 59  / 152

هب مدید  سپس  داهن ، دوخ  يوناز  رب  مدرک ، رضاح  شتمدخ  ار  نآ  روایب ، ارم  ریشمش  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میالوم 
.دیکچ یم  نوخ  شریشمش  زا  هک  یلاح  رد  تشگرب  هرابود  رهظ  کیدزن  دیدرگ و  ناهنپ  نم  ناگدید  زا  ات  تفر  الاب  نامسآ 

: دومرف دیدرب ؟  فیرشت  اجک  نم ؛  يالوم  يا  مدرک : ضرع 

.مدرک كاپ  فالتخا  زا  ار  اجنآ  متفر و  الاب  دوب ، يریگرد  تموصخ و  يا  هّدع  نیب  الاب  ملاع  رد 

: دومرف تسا ؟  هدش  راذگاو  امش  هب  مه  الاب  ملاع  روما  نم ؛  يالوم  يا  مدرک : ضرع 

.نولطبملا باتری  ّیفو  ینذإب ، ّالإ  مدق  نع  ًامدق  وطخی  کلم  ءامسلا  یف  امو  هضرأو ، هتاوامس  لهأ  نم  هقلخ  یلع  هَّللا  هّجح  انأ 

، نم هزاجا  هب  رگم  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  يا  هتـشرف  نامـسآ  رد  و  متـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  قلخ  مامت  رب  ادخ  تّجح  نم 
(2) .دنداتفا دیدرت  کش و  هب  لطاب  لها  نم  هرابردو 

ام : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دشاب ؟  ینمـشد  تموصخ و  الاب  ملاع  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش : هتفگ  رگا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
«. تسین یملع  دنشاب  هتشاد  یتموصخ  هک  الاب  ملاع  لها  هب  ارم   » (3)« نوُمِصَتْخَی ْذإ  یلْعألا  ألَْملِاب  ْملِع  ْنِم  یل  َناک 

11/2 ح 355. زجاعملا : هنیدم  ، 216 راونألا : قراشم  - 1
.دینک هعجارم  اجنآ  هب  تسا  هدش  رکذ  نآ  يارب  یحیضوت  حرش و  ثیدح ، لیذ  رد  و  ، 218 راونألا : قراشم  - 2

هیآ 69. هروس ص ، - 3
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.یناد یمن  ار   (2) سرطف (1) و  تورام توراه و  هّصق  ایآ  میئوگ : یم  باوج  رد 

زا یهورگ  نیب  تسا  نکمم  سپ  تسا ، اوه  رد  اهنآ  هاـگیاج  دـننک و  یم  زاورپ  هک  دنتـسه  ّنج  زا  يا  هفیاـط  هک  یناد  یمن  رگم  و 
.تسا هدرک  فرطرب  ار  عازن  هتفر و  الاب  اهنآ  فرط  هب  راگدرورپ  نیما  ادخ و  ّیلو  هدوب ، ینمشد  تموصخ و  اهنآ 

ترـضح يارب  ایرد  ایآ  دنا ؟  هتفرن  الاب  نامـسآ  هب  یـسیع  سیردا و  ایآ  دوش : یم  هتفگ  دنک  راکنا  ار  هّیـضق  نیا  هک  یـسک  هب  زین  و 
یلاعت قح  ّیلو  رادربنامرف  تادوجوم  مامت  اـیآ  دـنتفر ؟  یمن  هار  بآ  يور  رب  رـضخ  اوه و  رب  نامیلـس  اـیآ  دـشن ؟  هتفاکـش  یـسوم 

داتفه نآ  مامت  درکن ، ار  بیجع  راک  نآ  فرح  ود  داتفه و  زا  فرح  کی  نتسناد  اب  ایآ  و  يا ؟  هدینشن  ار  فصآ  هّصق  ایآ  دنتسین ؟ 
.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  فرح  ود  و 

«. تفگ دوب  وا  دزن  باتک  زا  یملع  هک  یسک   » (3)« باتکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق  : » تسا هدومرف  فصآ  هرابرد  نآرق 

باتکوا هکلب  تسا ،» وا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک   » (4)« باتکلا ُْملِع  هَدـْنِع  ْنَمَو  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  و 
هراشا نآ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  و  تسا ، یهلا  هملک  نیرت  گرزب  وا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، وا  باتک  تسا و 

هب هیآ 102  هرقب  هروس  رد  نآرق  دندش و  لزان  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  نامز  رد  هک  دندوب  يا  هتـشرف  ود  تورام ؛  توراه و  - 1
.دنک یم  هراشا  نآ 

نیـسح ماما  تدالو  ماگنه  ات  داتفا و  هدـش  هتـسکش  رپ  لاب و  اب  يا  هریزج  رد  ینامرفان  رثا  رب  هک  تسا  يا  هتـشرف  نامه  سرطف ؛  - 2
تینهت يارب  دیمهف  دنا و  هدمآ  دورف  نیمز  هب  هک  درک  هدهاشم  هتشرف  یعمج  هارمه  هب  ار  لیئربج  یتقو  و  دوب ، اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  اهنآ  اب  ار  دوخ  دنوش  یم  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  یئوگ 
دوخ لّوا  ماقم  هب  هراـبود  داد و  رارق  دوخ  شزرمآ  تمحر و  دروم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تکرب  هب  ار  وا  ادـخ  دـیناسر و  ملـسو 

.تشگرب
هیآ 40. لمن ، هروس  - 3

هیآ 43. دعر ،  هروس  - 4
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مـالک نیا  هکلب  دـید  ار  تاـیآ  زا  یـضعب  وا  هک  تسین  ضیعبت  باـب  زا  نیا  و  ، (1)« يْربُکلا هِّبَر  تاـیآ  ْنِم  يأَر  ْدََـقل  : » تسا هدومرف 
دوخ .دـیدار و  راگدرورپ  هناشن  هیآ و  نیرت  گرزب  ینعی  تسا  ّهبر » تایآ  نم  يربکلا  يأر  دـقل   » شیانعم تسا و  اجباج  بولقم و 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ 

.رونلا کلذ  انأ  هرجشلا ، نم  یسوم  مّلکم  انأ 

.دید اجنآ  رد  یسوم  هک  متسه  یئانشور  نآ  نم  درک ، تبحص  تخرد  نایم  زا  یسوم  اب  هک  متسه  یسک  نآ  نم 

: تسا هدومرف  و 

.یّنم مظعأ  أبن  الو  یّنم ، ربکأ  هیآ  هَّلل  سیل 

.تسین نم  زا  رت  میظع  يربخ  و  نم ، زا  رت  گرزب  يا  هناشن  یتیآ و  ار  ادخ 

: دنک یم  لقن  وا  دنک ، یم  دییأت  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ساّبع  نبا  تیاور  و 

نیا تسا : هدومرف  یلاعت  دـنوادخ  تفگ : دروآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  قارب  لیئربج  یتقو  جارعم  بش  رد 
؟  تسا يدوجوم  هچ  نیا  هک  دومرف  لاوئس  وا  زا  ترضح  نآ  يوش ، راوسار  قارب 

.تسا هتشادهگن  لاس  رازه  ندع  تشهب  رد  ار  نآ  هدیرفآ و  وت  يارب  دنوادخ  ار  نآ  هک  تسا  يا  هدنبنج  درک : ضرع 

ار هناگتفه  ياه  نیمز  اهنامسآ و  یهاوخب  رگا  درک : ضرع  .دومرف  لاوئس  وا  ریس  تعرس  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
.ینک یط  ندز  مهب  مشچ  زا  رتمک  رد  هبترم  رازه  ار  هار  لاس  رازه  داتفه  تفاسم  یناوت  یم  ینک  ریسوا  اب 

هدش هدیرفآ  يا  هدنبنج  ره  وا  رطاخ  هب  وا و  ببس  هب  هک  یـسک  دراد  یتردق  نینچ  تسا  ربمایپ  بکرم  هک  يا  هدنبنج  هک  یماگنه  و 
(2) دوب ؟  دهاوخ  هنوگچ  شتردق 

هیآ 18. مجن ، هروس  - 1
.218 راونألا : قراشم  - 2
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: تسا هدش  تیاور  قراشم »  » باتک رد   - 60  / 153

ریز ار  رپس  تساوخ ، ار  دوخ  رپس  ریـشمش و  دندوب ، هدرک  مکحم  ریجنز  اب  ار  نآ  هک  تشذگ  يا  هعلق  راصح و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
درک و دراو  اهریجنز  هب  يا  هبرض  دمآ و  دورف  يراوید  رب  تفر و  الاب  اوه  هب  سپس  درک  لیامح  ار  شریـشمش  تخادنا و  شیاهمدق 

(1) .تسا ناگتشرف  ندمآ  نیئاپ  نتفر و  الاب  لثم  وا  نتفر  الاب  نیا  و  دش ، زاب  رد  تخیر و  ورف  اه  هیاپ  مامت  دیرب ، ار  همه 

: دنک یم  لقن  ساّبع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  تاماقملا »  » بحاص زا  باتک  نامه  رد   - 61  / 154

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  تشادـن ، یهاگرذـگ  هک  تفر  یم  یهار  هب  مدـید  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف مدرک ، ربخاب  ار  وا  مدمآ و  ملسو 

.هقیرط يدهلاو  يدهلا  ملع  ًاّیلع  ّنإ 

.تسا تیاده  هار  وا  هار  تسا و  تیاده  يامنهار  یلع 

.میور وا  يوجتسج  هب  وا و  لابند  هب  هک  داد  روتسد  ام  هب  مراهچ  زور  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  زور  هس 

دز یم  قرب  دیـشروخ  شبات  رد  هک  ار  وا  هرز  يدیفـس  رود  زا  متفر  مدوب  هدـید  اجنآ  رد  ار  وا  هک  يا  هزاورد  هب  دـیوگ : ساـّبع  نبا 
.مدرک ربخاب  ترضح  نآ  مودق  زا  ار  وا  مدمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مدید ،

وا تساخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
.درک یم  هاگن  ّتقد  اب  ار  وا  ندب  درک و  زاب  دوخ  تسد  اب  اروا  هرز  درک ، هقناعم  تفرگرب و  رد  ار 

؟  تسا هدوب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دیا  هدرک  لایخ  ایوگ  ادخ ؛  لوسر  يا  تفگ : رمع 

.299/2 بوشارهش : نبا  بقانم  11/2 ح 356 ، زجاعملا : هنیدم  ، 218 راونألا : قراشم  - 1
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: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هلیبق لهچ  تشک و  ار  تیرفع  رازه  لهچ  دش ، هداد  تموکح  هتشرف  رازه  لهچ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  مسق  ادخ  هب  باّطخ ؛  رـسپ  يا 
.دندروآ مالسا  وا  تسد  هب  نایرپ  زا 

یف اهنم  هعست  ءازجأ  هرشع  فرشلاو  لضفلاو  سانلا ، رئاس  یف  هدحاوو  مالسلا  هیلع  ّیلع  یف  اهنم  هعست  ءازجأ ، هرـشع  هعاجـشلا  ّنأو 
.سانلا رئاس  یف  هدحاوو  مالسلا  هیلع  ّیلع 

میـسقت مدرم  رئاس  نیب  ءزج  کی  هدش و  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  سّدقم  دوجو  رد  نآ  ءزج  هن  تسا ؛  ءزج  هد  تعاجـش  انامه  و 
نآ ءزج  کی  هدیدرگ و  هتفهن  مالـسلا  هیلع  یلع  كاپ  تاذ  رد  نآ  ءزج  هن  تسا ، ءزج  هد  زین  تفارـش  تلیـضف و  و  تسا ، هدـیدرگ 

.تسا هدش  میسقت  مدرم  رئاس  نیب 

نم تسد  و  تسا ، نم  هماـج  زا  همکد  دـننامه  وا  تسا و  تسد  هـب  تبـسن   (1) عارذ لثم  نم  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسارب  و 
.منک یم  دوبان  وا  اب  ار  نانمشد  هک  تسا  نم  ریشمشو  مسر ، یم  میاه  هتساوخ  هب  نآ  اب  هک  تسا 

.قحال هرثأل  یفتقملاو  رفاک ، هل  فلاخملاو  نمؤم ، هل  ّبحملا  ّنإو 

هورگ هب  دنک  يوریپ  وا  زا  هک  یسک  و  تسا ، رفاک  دنک  تفلاخم  وا  اب  هک  یـسک  تسا و  نمؤم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  یـسک 
(2) .دوش یم  قحلم  ناراگتسر 

هب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیـشلا » لیاضف   » باـتک رد   - 62  / 155
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(3) .یجدلا حیباصم  کتعیش 

.دنتسه اه  یکیرات  رد  یغارچ  دننامه  وت  نایعیش 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  هعیـش  ناگرزب  زا  هفوک  لها  زا  يا  هّدع  هک : دـنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هللا  همحر  یـسرب   - 63  / 156
: دومرف دهد ، ناشن  اهنآ  هب  یهلا  رارسا  بئاجع  زا  هک  دندرک  تساوخرد 

.دنیوگ عارذ  ار  ناتشگنا  رس  ات  قفرم  زا  - 1
446/2 ح 672. زجاعملا : هنیدم  ، 220 راونألا : قراشم  - 2

رطس 5.  48/68 راونألا : راحب  - 3
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.دیوش یم  رفاک  دیرادن و  ار  اه  نآ  زا  یکی  ندید  لّمحت  امش 

نوریب هفوک  تشپ  هب  ار  اهنآ  درک و  باختنا  ار  رفن  داتفه  اهنآ  نایم  زا  هاگنآ  یتسه ، رارـسا  بحاص  وت  هک  میرادن  یّکـش  ام  دنتفگ :
.دینک هاگن  دومرف : دعب  تفگ ، ار  یتاملک  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  سپس  درب ،

.دندرک هدهاشم  ار  تشهب  نشور  حضاو و  یلیخ  روط  هب  تسا و  اه  هویم  اهتخرد و  دندید  دندرک  هاگن  یتقو 

ترضح نآ  .دنتشگ  رفاک  اهنآ  هّیقب  رفن  ود  زج  راکـشآ و  تسا  يرحـس  نیا  تفگ : تشاد  ار  راتفگ  نیرتهب  هک  یـسک  اهنآ  نایم  زا 
: دومرف رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب 

؟  يدینش دنتفگ  تناهارمه  هچنآ 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  متددر  دقف  ّیلع  متددر  اذإف  هلوسرو  هَّللا  ملع  هّنکلو  رحاسب  انأ  ام  رحسب ، هَّللاو  وه  امو 

در ار  مراتفگ  ارم و  یتقو  اهنیا  تسا ، هتفرگ  همشچرس  لوسر  ادخ و  ملع  زا  نیا  هکلب  متسین ؛  رحاس  نم  دوبن و  رحـس  نیا  مسق  ادخب 
.دنا هدرک  در  ار  ادخ  لوسر  تقیقح  رد  دندرک 

، دـیدرگ توقای  ّرد و  دجـسم  ياه  گیر  همه  تشادرب  اعد  هب  تسد  یتقو  دـنک ، رافغتـسا  اـهنآ  يارب  اـت  تشگرب  دجـسم  هب  سپس 
(1) .دنام تباث  اهنآ  زا  رفن  کی  طقف  و  تشگرب ، تشگ و  رفاک  مه  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  بولقلا » هّوق   » باتک رد   - 64  / 157

(2) .باتکلا هحتاف  ریسفت  یف  ًاریعب  نیعبس  ترقوأل  تئش  ول 

.منک یم  راب  دمح  هروس  ریسفت  رد  رتش  داتفه  مهاوخب  رگا 

862/2 جئارخ : زا  لقن  هب  508/1 ح 328  47/2 ح 394 و ج : زجاعملا : هنیدم  259/41 ح 20 ، راونألا : راحب  ، 82 راونألا : قراشم  - 1
.118 رئاصبلا : رصتخم  (، لّصفم روط  هب   ) ح 79

هک تـسا  هدرک  لـقن  ساـّبع  نـبا  زا  و 220 »  79 راونـألا : قراـشم   » باـتک رد  هللا  همحر  یـسرب  . 43/2 بوشارهـش : نبا  بقاـنم  - 2
و دومرف ، ریسفت  ار  هَّللا » مسب   » هملک زا  ءاب  فرح  میارب  حبص  ندش  نشور  ات  بش  یکیرات  يادتبا  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.منک یم  راب  هَّللا » مسب   » حرش رد  رتش  لهچ  مهاوخب  رگا  دومرف : سپس  .دیسرن  س »  » فرح هب 
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یم لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ترضح ، نآ  زا  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 65  / 158
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک 

(1) .ًاّینارصن وأ  ًاّیدوهی  تام  یلابی  الف  کضغبی  وهو  تام  نمو  همایقلا ، موی  مهتجرد  یف  نیّیبنلا  عم  ناک  کّبحأ  نم 

ّمهم دـشاب  نمـشد  وت  اب  دریمب و  هک  سک  نآ  و  تسا ، اهنآ  هجرد  رد  ناربمایپ و  اب  تمایق  رد  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  یـسک 
.ینارصن ای  دریمب  يدوهی  تسین 

مدینش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دنک : یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  یسوط  خیـش   - 66  / 159
: دومرف هک 

یناطعأو ًاّیـصو ، هلعجو  ًاـّیبن  ینلعجو  ملعلا ، عماوج  ًاـّیلع  یطعأو  مـالکلا  عماوج  یناـطعأ  ًاـسمخ ، ًاـّیلع  یطعأو  ًاـسمخ  هَّللا  یناـطعأ 
.هیلإ ترظنو  ّیلإ  رظن  یّتح  بجحلاو  ءامسلا  باوبأ  هل  حتفو  یب  يرسأو  ماهلألا ، هاطعأو  یحولا  یناطعأو  لیبسلسلا  هاطعأو  رثوکلا 

یلع هب  درک و  اـطع  ار  نآرق  ینعی  ملعلا » عـماوج   » نم هب  درک ؛  اـطع  زیچ  جـنپ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زیچ و  جـنپ  نم  هـب  دـنوادخ 
رد تسا  يرهن  ماـن  لیبسلـس -  یلع  هب  رثوک و  نم  هب   (2)، داد رارق  نم  ّیـصو  ار  یلع  ربمغیپ و  ارم  دومرف ، تیاـنع  ار  ملع  هعومجم 
اه هدرپ  دوشگ و  وا  يور  هب  ار  نامسآ  ياهرد  داد و  ریس  اهنامسآ  رد  ارم  دیـشخب ، ماهلا  وا  هب  یحو و  نم  هب  درک ، تیانع  تشهب - 

.درک یم  هاگن  نم  هب  وا  مدرک و  یم  هاگن  وا  هب  نم  هک  يروطب  دز ، رانک  شیارب  ار 

یم هیرگ  ارچ  امـش  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  درک ، هیرگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دـیوگ : ساّبع  نبا 
: دومرف دینک ؟

هدز رانک  اه  هدرپ  مدـید  مدرک  هاگن  نک ، هاگن  نیئاپ  هب  دّـمحم ؛  يا  دومرف : هک  دوب  نیا  مراگدرورپ  راتفگ  يادـتبا  ساـّبع ؛  نبا  يا 
نامسآ ياهرد  هدش و 

79/27 ح 16. راونألا : راحب  ، 220 مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
.ددرگ یم  نّیعم  وا  گرم  زا  سپ  یسک  روما  ریاس  لاوما و  فّرصت  ظفح و  يارب  هک  تسا  یسک  ّیصو  - 2
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مراگدرورپ تاملک  هب  وا  اب  نم  درک و  تبحـص  نم  اب  وا  تسا ، هدرک  دنلب  ار  دوخ  رـس  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـشگ و  هدوشگ 
.مدرک وگتفگ 

، هدـب ربـخ  وا  هب  مداد ، رارق  وت  زا  دـعب  نیـشناج  ّیـصو و  رواـی و  ریزو و  ار  یلع  نم  دّـمحم ؛  يا  دومرف : یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
.منک یم  تعاطا  تفگ : درک و  لوبق  وا  مدوب و  مراگدرورپ  هاگشیپ  رد  هکیلاح  رد  مداد  ربخ  وا  هب  نم  دونش ، یم  ار  تمالک 

ار ناگتـشرف  و  تفگ ، خساپ  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دنداد ، ماجنا  اهنآ  دننک و  مالـس  وا  هب  ات  داد  روتـسد  ار  ناگتـشرف  دنوادخ 
تفگ یم  کیربت  تینهت و  نم  هب  هکنیا  رگم  مدرکن  روبع  نامسآ  ناگتشرف  زا  يا  هتـشرف  هب  و  دنداد ، یم  تراشب  ار  رگیدکی  مدید 

: دنتفگ یگمهو 

.کّمع نبا  کل  یلاعت  هَّللا  فالختساب  هکئالملا  عیمج  یلع  رورسلا  لخد  دقل  ًاّیبن  ّقحلاب  کثعب  يّذلاو  دّمحم ؛  ای 

دیزگرب وـت  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  هـکنیا  زا  داد  يربـمغیپ  ّقـح  هـب  ار  وـت  هـک  یـسک  نآ  هـب  مـسق  دّـمحم ؛  يا 
.تفرگ ارف  ار  ناگتشرف  همه  یناوارفرورس  یلاحشوخ و 

؟ دننک یم  هچ  اهنیا  متفگ : لیئربج  هب  دننک ، یم  هاگن  نیمز  هب  دنا و  هتخادنا  نیئاپ  ار  اهرس  هک  مدید  ار  یهلا  شرع  نیلماح 

اهنیا زج  دومن  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  يزیمآ  تراشب  هاگن  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  دّمحم ؛  يا  درک : ضرع 
.دننک هاگن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرهچ  هب  مه  اهنآ  ات  دنا  هتفرگ  هزاجا  نونکا  دنراد ، شود  هب  ار  راگدرورپ  شرع  هک 

ار عیاقو  میارب  وا  مدید  مهد  شرازگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  الاب  ياهربخ  متـساوخ  مدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  یماگنه  دومرف : دـعب 
.تسا هتسیرگن  ار  نآ  هتشگ و  فوشکم  مه  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هکنیا  زج  ما  هتشادنرب  یمدق  هک  متسناد  دنک  یم  لقن 

: دومرف دیئامرفب ؟ یشرافس  نم  هب  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 
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.بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّبحب  کیلع 

.منک یم  شرافس  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  هب  ار  وت 

: دومرف .امرفب  یشرافس  ارم  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع  هرابود 

یبأ نب  ّیلع  ّبح  نع  هلأسی  یّتح  هنسح  دبع  نم  هَّللا  لبقیال  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هّدومب  کیلع 
یلإ هب  رمأو  یـش ء  نع  هلأسی  مل  هتیالوب  تأی  مل  نإو  هیف ، ناک  ام  یلع  هلمع  لـبق  هتیـالوب  ءاـج  نإـف  ملعأ ، وهو  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

.رانلا

چیه دنوادخ  دـیزگرب  تلاسر  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  ّقحب  .ینک  ّتبحم  راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هک  منک  یم  هیـصوت  ار  وت 
تسا رتاناد  شدوخ  هکیلاح  رد  دنک -  لاوئس  وا  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  زا  ات  دریذپ  یمن  یـسک  زاار  یبوخ  راک 

نآ تیـالو  زا  رگا  یلو  دـنک ، یم  لوـبق  نآ  صئاـقن  همه  اـب  ار  شلاـمعا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  هبار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  رگا  - 
(2) دنک (1) .  شسرپ  شیاهراک  زا  هکنیا  نودب  دنک  یم  هناور  شتآ  فرط  هب  ار  وا  دشاب  هرهب  یب  ترضح 

: تسا هدورس  وکین  هچ  رعاش  و  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

ّتلخت ضرأو  ضرأ  هتوح  دق 

اهاوطو اهب  یشم  یّتح  هنم 

برغلا یف  وه  ام  قرشلا  یف  وه 

اهامس یف  ام  لثم  ضرألا  یفو 

.دیامیپب ار  نآ  دور و  هار  نآ  رب  هکنیا  ات  تسا ، یلاخ  وا  زا  ینیمز  هتفرگربرد و  ار  وا  ینیمز 

.دشاب نامسآ  رد  هک  تسا  نآ  لثم  نیمز  يور  رد  و  دشاب ، برغم  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  دشاب  قرشم  رد  وا 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 67  / 160

.تسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  يا  هلابند  هّمتت و  ثیدح  نیا  يارب  - 1
هللا همحر  ناذاش  نبا  ار  ثیدح  نیا  317/16 ح 7 و 157/38 ح 133 . راونألا : راحب  مراهچ ، سلجم  104 ح 15  یسوط : یلاما  - 2

رد هللا  همحر  قودص  ، 308/1 هّمغلا : فشک  رد  هللا  همحر  یلبرا  ، 41 یفطصملا : هراشب  رد  هللا  همحر  يربط  ، 168 لئاضف : باتک  رد 
لقن رطس 1   78/2 بولقلا : داشرا  رد  هللا  همحر  یملید  108 و  رضتحملا : رد  هللا  همحر  نامیلس  نب  نسح  خیش  293/1 ح57 ، لاصخ :
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.هلیسولا انأ 

.متسه هلیسو  نم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هللا  همحر  قودص  خیش  نینچمه  و 

.هلیسولا هولأساف  یل  هَّللا  متلأس  اذإ 

.دینک تساوخرد  ار  هلیسو  دیهاوخ  یم  نم  يارب  يزیچ  دنوادخ  زا  یتقو 

: دومرف دندرک ، لاوئس  ترضح  نآ  زا  هلیسو  يانعم  زا  یتقو  و 

بـسا کـی  هک  يا  هزادـنا  هب  تسا  یتفاـسم  رگید  هبترم  اـت  هبترم  ره  نیب  دراد ، هبترم  رازه  نآ  تسا و  تشهب  رد  نم  هجرد  هلیـسو 
.تسا نّیزم  تالآرهاوج  یعون  هب  يا  هبترم  ره  و  دنک ، یط  ندیود  اب  هامکی  لوط  رد  وردنت 

ره دشخرد ، یم  ناگراتس  هب  تبسن  هام  دننامه  دننک  یم  بصن  رگید  ناربمایپ  هجرد  رانک  رد  دنروآ و  یم  هک  تمایق  يادرف  ار  نآ 
.تسا وا  هجرد  نیا  هک  یسک  لاحب  اشوخ  دیوگ ، یم  زور  نآ  رد  يدیهش  یقیدص و  يربمغیپ و 

هللا یلـص  دّمحم  هجرد  نیا  هک  دهد  زاوآ  و  دنونـشب ، نامدرم  همه  ناربمایپ و  مامت  هک  دوش  دنلب  راگدرورپ  هیحان  زا  یئادـن  ناهگان 
نب یلع  و  ما ، هداهن  رس  رب  تمارک  یهاشداپ و  جات  هدیشوپ و  رون  زا  يا  هماج  هکیلاح  رد  موش  دراو  نم  سپ  تسا ، ملسو  هلآو  هیلع 
: تسا هدش  هتشون  نآ  رب  تسا و  وا  تسد  رد  تسا  دمح  ءاول  هک  نم  مچرپ  هکیلاح  رد  تسا  نم  شیپاشیپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

.هَّللاب نوزئافلا  مه  نوحلفملا  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال 

.دنادرگ زوریپ  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  يراگتسر  تداعس و  لها  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم 

یتقو و  میـسانش ، یمن  میا و  هدیدن  ار  اهنآ  هک  دنبّرقم  راوگرزب و  هتـشرف  ود  اهنیا  دـنیوگ : یم  مینک ، روبع  ناربمایپ  رانک  زا  ام  یتقو 
هیلع یلع  و  مور ، الاب  تسا  نم  هاگیاج  هک  هجرد  نآ  هب  هکنیا  اـت  دـنا ، لـسرم  ربماـیپ  ود  اـهنیا  دـنیوگ  یم  مینک  روبع  ناگتـشرف  هب 

ردقچ هدنب ، ود  نیا  لاحب  اشوخ  دیوگ : ماگنه  نآ  رد  يدیهش  قیدص و  ربمغیپ و  ره  دریگب ، رارق  نم  زا  رت  نیئاپ  هبترمکی  مالسلا 
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.دنتسه یمارگ  دنوادخ  دزن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  یبیبح  اذه  هک : دوش  دـنلب  دنونـشب  ار  نآ  نینمؤم  ءادهـش و  نیقیّدـص و  ناربمایپ و  مامت  هک  یئادـن  سپ 
.هیلع بذکو  هضغبأ  نمل  لیوو  هّبحأ ، نمل  یبوط  مالسلا  هیلع  ّیلع  یّیلواذهو  ملسو 

ار وا  هک  یسک  لاحب  اشوخ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نم  ّیلو  يرگید  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نم  بیبح  ود  نیا  زا  یکی 
.دیامن بیذکت  ار  وا  دنک و  ینمشد  وا  اب  هک  سک  نآ  لاحب  ادب  و  دراد ، تسود 

شمارآ ادص  نیا  ندینش  اب  دنا  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  یئاهنآ  همه  یلع ، يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 
هدرک گنج  وت  اب  ای  دنا  هدرک  ینمشد  وت  اب  هک  یناسک  مامت  و  ددرگ ، یم  دونشخ  ناشیاه  لد  دیفس و  اهنآ  ياه  تروص  دنبای ، یم 

.دیآ یمرد  هزرل  هب  ناشیاهمدق  هایس و  اهنآ  ياه  هرهچ  ادص  نیا  ندینش  اب  دنا  هدرک  راکنا  ار  وت  قوقح  زا  یّقحای  دنا و 

کلام مان  هب  خزود  راد  هنازخ  يرگید  ناوضر و  مان  هب  تشهب  راد  هنازخ  یکی  هک  دنیآ  یم  نم  فرط  هب  هتشرف  ود  ماگنه  نیمه  رد 
وت میوگ : یم  وا  مالـس  هب  نتفگ  خـساپ  زا  دـعب  نم  دـنک ، یم  مالـس  دـیآ و  یم  ولج  ناوضر  ادـتبا  دـنوش  یم  کـیدزن  یتقو  تسا ،
هک تسا  تشهب  ياهدـیلک  اـهنیا  متـسه و  تشهب  راد  هنازخ  ناوضر »  » نم دـیوگ : یم  يا ؟ هرهچ  وکین  وب و  شوخ  ردـقچ  یتسیک ؟

.دیریگب نم  زا  تسا  هداتسرف  امش  يارب  دنوادخ 

هب ار  اهنآ  و  مرازگساپس ، هدیشخب  نم  هب  هک  يرترب  نیا  رب  ار  وا  مدرک و  لوبق  مراگدرورپ  فرط  زا  ار  اهنآ  میوگ : یم  وا  باوج  رد 
.مهد لیوحت  مالسلا  هیلع  یلع 

تشز ردقچ  هتشرف  يا  میوگ : یم  وا  خساپ  زا  دعب  نم  دنک ، یم  مالـس  نم  رب  دیآ و  یم  ولج  کلام  ددرگ و  یمرب  ناوضر »  » سپس
، تسا مّنهج  ياهدـیلک  اـهنیا  متـسه و  خزود  راد  هنازخ  کـلام »  » نم دـیوگ : یم  تسا ، دـنیآ  شوخاـن  وت  ندـید  ردـقچ  يرظنم و 

.دیریگب نم  زا  ار  اهنآ  تسا  هداتسرف  امش  دزن  دنوادخ 

هب ار  اهنآ  و  میوگ ، ساپس  هدیشخب  نم  هب  هک  یتلیـضف  نیا  رب  ار  وا  متفریذپ و  مراگدرورپ  بناج  زا  ار  اهنآ  میوگ : یم  وا  باوج  رد 
.ددرگ یمرب  کلام  و  مهد ، یم  لیوحت  مالسلا  هیلع  یلع 

هار هب  دراد  رایتخا  رد  ار  مّنهج  تشهب و  ياهدیلک  هک  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 
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مامز تسا و  دیدش  شترارح  دشورخ و  یم  دشک و  یم  هنابز  نآ  شتآ  هک  یلاح  رد  دتـسیا  یم  مّنهج  یئاهن  تمـسق  رب  ات  دتفا  یم 
: دیوگ یم  هتخاس  بطاخم  ار  ترضح  نآ  مّنهج  تسا ، هتفرگ  تسد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  نآ 

.تسا هدیشک  یشوماخ  هب  ارم  ياه  هلعش  وت  رون  یتسارب  نک ، روبع  نم  رانک  زا  یلع ؛  يا 

ناتسود زا  هک  ار  يرگید  نیا  و  ریگب ، تسا  نم  نمشد  هک  ار  نیا  مّنهج ، يا  ریگب  مارآ  دیامرف : یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب تبـسن  مالغ  کی  تعاطا  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمرف  زا  مّنهج  يرادربناـمرف  زور  نآ  رد  نک ، اـهر  تسا  نم 

.دناشک یم  پچ  فرط  هب  دهاوخب  رگا  تسار و  فرط  هب  ار  وا  دهاوخب  رگا  دشاب ، یم  شبحاص 

.قئالخلا عیمج  نم  هب  اهرمأی  امیف  مالسلا  هیلع  ّیلعل  هعواطم  ّدشأ  ٍذئموی  مّنهجلو 

ترضح نآ  تاروتسد  زا  وا  يرادربنامرف  و  دنک ، یم  ارجا  ًادیدش  دهد  روتسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  هچنآ  نامز  نآ  رد  مّنهج  و 
(1) .تسا ناگدیرفآ  همهزا  رتشیب 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  دیعس  نب  دّمحم  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا   - 68  / 161

هدش بکترم  یهانگ  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
؟ تسا

هتـشذگ و ناهانگ  ادخ  ات   » (2)« رَّخأَت امَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل   » هفیرـش هیآ  نیا  ياـنعم  سپ  مدرک : ضرع  .هن  دومرف :
: دومرف تسیچ ؟ دزرمایب » ار  وت  هدنیآ 

.رّخأت امو  اهنم  مّدقت  ام  هل  اهرفغ  ّمث  مالسلا  هیلع  ّیلع  هعیش  بونذ  ًادّمحم  لّمح  یلاعتو  هناحبس  هَّللا  ّنإ 

و هداهن ، وا  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  هانگ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

: یفطصملا هراشب  باتک  رد  هللا  همحر  يربط  326/7 ح 2 ، راونألا : راحب  ، 644 یمق : ریسفت  سلجم 24، 178 ح4  قودص : یلاما  - 1
.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  فالتخا ( یمک  اب   ( 158/2 بقانمرد : هللا  همحر  بوشارهش  نبا  و  ، 21

هیآ 2. حتف ، هروس  - 2
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(1) .تسا هدیشخب  وا  هب  ار  اهنآ  همه  سپس 

(2) .تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تیاور  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا   - 69  / 162

سیلو کلذ  یلإ  ینباـجأف  هترجنح  مهدـحأ  سفن  غلبت  نإو ]  یّتح [  هبوتلا  کتعیـش  مرحیـال  نأ  ّلـجوّزع  هَّللا  تلأـس  ّینإ  ّیلع ؛  اـی 
(3) .مهریغل کلذ 

هتساوخوا و  دنکن ، مورحم  ندرک  هبوت  زا  دسرب  ناشموقلح  هب  اهنآ  ناج  هچرگ  ار  وت  نایعیش  هک  مدومن  تساوخرد  ادخ  زا  یلع ، يا 
.تسین يزیچ  نینچ  اهنآ  ریغ  يارب  تسا و  وت  نایعیش  صوصخم  نیا  و  تفریذپ ، ارم 

: مدرک ضرع  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یصخش  زا  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 70  / 163

یم راب  تکاله  ناهانگ  بکترم  دماشآ و  یم  بارش  دنک ، یم  ینامرفان  تیصعم و  هک  تسه  امـش  ناتـسود  نایلاوم و  زا  یـصخش 
: دومرف میئوجب ؟ يرازیب  وا  زا  ایآ  دوش ،

.دیشاب نمشد  وا  لمع  اب  دیرادب و  تسود  ار  وا  دیشابن ، رازیب  وا  یبوخ  زا  دیئوجب و  يرازیب  وا  تشز  لامعا  زا 

: دومرف تسا ؟ رجاف  قساف و  وا  میئوگب  تسا  زیاج  ایآ  مدرک : ضرع 

لمعلا قساف  اولوق : مکّنکلو  لمع  ام  لمع  نإو  ًارجاف ، ًاقساف  انّیلو  نوکی  نأ  هَّللا  یبأ  .انتیالولو  انل  دحاجلا  رفاکلا ، رجافلا ، قسافلا  ال ،

هک تسا  هدرک  لـقن  ساـّبع  نبا  زا   126 قراـشم : رد  هللا  همحر  یـسرب  195/4 ح7 . ناهرب : ریـسفت  591/2 ح1 ، تایآلا : لـیوأت  - 1
لوسر شود  رب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  زا  ترـضح  نآ  ناتـسود  ناهانگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نتـشاد  یمارگ  يارب  لاعتم  دـنوادخ 

هب ار  ناهانگ  نآ  همه  سپـس  و  تسا ، هتـشادرب  ناشیا  شود  زا  اـهنآ  تشادـگرزب  رطاـخب  هداـهن و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
.تسا هدیشخب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مارتحا 

273/24 ح 57. راونألا : راحب  593/2 ح 4 ، تایآلا : لیوأت  - 2
137/27 ح 138. راونألا : راحب  593/2 ح 5 ، تایآلا : لیوأت  - 3
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.ندبلاو حورلا  ّبیط  لعفلا  ثیبخ  سفنلا  نمؤم  لمعلا ، رجاف 

دشاب رجاف  قساف  ام  رادتسد  ام و  ّیلو  هک  دریذپ  یمن  دنوادخ  دشاب ، ام  تیالو  رکنم  ام و  رکنم  هک  تسا  یسک  رفاک  رجاف  قساف  هن ،
تـشز وا  راک  نمؤم و  وا  سفن  تسا ، يراتفر  تشز  رادرکدـب و  مدآ  دـیئوگب  یلو  دوش ، بکترم  ار  اوران  لاـمعا  زا  یـضعب  هچرگ 

.دراد كاپ  ندب  حور و  تسا ،

هک یئاهراک  نآ  همه  اب  و  میتسه ، دونـشخ  وا  زا  تیب  لها  ام  لوسر و  ادخ و  هکنیا  رگم  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا  ام  ّیلو  مسق  ادـخب 
هتخاـس نـمیا  تـشحو  سرت و  زا  ار  وا  هدـیناشوپ و  ار  وا  ياـه  یتـشز  هکیلاـح  رد  دـنادرگ  روـشحم  دیفـسور  ار  وا  دـنوادخ  هدرک 

ددرگ صلاخ  دوش و  كاپ  ناهانگ  زا  هکنیا  ات  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و  درادن ، يا  هّصغ  مغ و  هنوگچیهو 
.تسا يراتفرگ  يرامیب و  رطاخ  هب  ای  دیآ و  یم  شیپ  وا  دالوا  لام و  رد  هک  تسا  يا  هثداح  رطاخب  ای  نآ  و 

یتـقو دـنیبب و  یکانتـشحو  باوـخ  هک  تسا  نیا  ددرگ  وا  شزرمآ  ثعاـب  وا و  ناـهانگ  هراّـفک  تسا  نکمم  هـک  يزیچ  نیرتـمک  و 
تخـس وا  ندـنک  ناج  ای  و  دوش ، بارطـضا  سرت و  راچد  یتموکح  دارفا  هیحاـن  زا  اـی  دـهد ، تسد  وا  هب  يا  هّصغ  مغ و  دوشرادـیب 

ترـضح رادـید  هب  وا  هرهلد  سرت و  دـنک و  تاقالم  هدـش  كاپ  ناهانگ  زا  هکیلاح  رد  ار  دـنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  اهنیا  و.دـشاب 
.دوش فرطرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

هب رگا  مالـسلا ، امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  تعافـش  اـی  یهلا و  ناـیاپ  یب  تمحر  اـی  دراد : ور  شیپ  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  سپس 
، دنک یم  يریگتسد  ار  وا  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  تعافش  دشن  وا  یصالخ  ثعاب  دنوادخ  تمحر  تقایل  نتشادنرطاخ 
تسا و تمحر  نیا  راوازـس  وا  و  ددرگ ، یم  وا  لاح  لماش  راـگدرورپ  هعـساو  تمحر  راوگرزب  ود  نآ  هطـساو  هب  ماـگنه  نیا  رد  و 

(1) .دیامن یم  ششخب  ناسحاوا و  هب  دنوادخ 

رد هچنآ  هب   (2)« نُولَمْعَت اّمِم  يَرب ٌء  اَنأو  : » دنوادخ شیامرف  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

.51 یسرن : دیز  باتک  زا  لقن  هب  148/68 ح 96  و ج : 137/27 ح 139 ، راونألا : راحب  594/2 ح6 ، تایآلا : لیوأت  - 1
هیآ 41. سنوی ، هروس  - 2
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.مرازیب امش  راتفر  زا  دیامرف : یم  هکلب  مرازیب  امش  زا  دیامرف : یمن  اریز  دراد ، هراشا  دش  رکذ  تیاور 

يور رفاک  ره  راوگرزبود )  ) امش  » (1)« دینَع ٍراّفَک  ّلُک  مَّنَهَج  یف  ایَْقلأ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تایآلا » لیوأت   » باتک رد   - 71  / 164
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا  دینکفیب ،» شتآ  رد  ار  قح  زا  نادرگ 

هدب ناشن  نم  هب  ار  قح  ادخ ؛  لوسر  يا  متفگ : مالس  تدارا و  ضرع  زا  سپ  مدش و  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب 
: دومرف .منیبب  راکشآ  حضاو و  ات 

؟ ینیب یم  هچ  نک  هاگن  وش و  قاطا  نیا  لخاد  دوعسم ؛  نبا  يا 

: دیوگ یم  دوخ  دوجس  عوکر و  رد  هناعشاخ  تسا و  دوجس  عوکر و  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مدید  مدش  لخاد  دیوگ : یم 

.یتعیش نم  نیبنذملل  ترفغ  ام  ّالإ  کّیبن  ّقحب  ّمهّللا 

.زرمایب ارم  راکهنگ  نایعیش  تربمایپ  ّقحب  ادنوادخ ؛ 

دوجـس عوکر و  هب  ترـضح  نآ  مدید  مهد ، ربخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ما  هدـید  هچنآ  ات  مدـمآ  نوریب  قاطا  زا 
: دیوگ یم  شدوجس  عوکر و  رد  ینتورف  عوشخ و  لامکرد  تسا و  لوغشم 

.یتُّما نم  نیبنذملل  ترفغ  ام  ّالإ  کّیلو  ّیلع  ّقحب  ّمهّللا 

.زرمایب ارم  تّما  ناراکهنگ  یلع  ّتیلو  ّقحب  اراگدرورپ ؛  راب 

و داد ، نایاپ  درک و  رصتخم  ار  شزامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  داد ، تسد  یئابیکـشان  یبات و  یب  نم  هب  نآ  ندید  زا 
: دومرف نم  هب 

طقف ادخ ؛  لوسر  يا  مسق  امش  ناج  هب  هن  مدرک : ضرع  يدرگ ؟ رفک  راچد  یهاوخ  یم  نامیا  نتـشاد  زا  دعب  ایآ  دوعـسم ؛  نبا  يا 
هب ار  ادخ  هک  مدـید  ار  امـش  و  دـناوخ ، یم  امـش  يوربآ  ماقم و  هب  ار  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  یلع  مدـید  هک  تسا  نیا  زا  نم  بّجعت 

.دیتسه رتدنموربآ  ادخ  دزن  راوگرزب  ود  امش  زا  کیمادک  مناد  یمن  دیناوخ ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  يوربآ 

دوخ كاپ  رون  زا  ار  نینسح  یلع و  نم و  دنوادخ  دوعسم ؛  نبا  يا  دومرف :

هیآ 24. هروس ق ، - 1
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اهنامـسآ و زا  مسق  ادخب  نم  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  زا  تفاکـش و  ارم  رون  دـنیرفایب  ار  یتسه  دومرف  هدارا  یتقو  و  دـیرفآ ،
مالـسلا هیلع  یلع  مسق  ادخ  هب  دـیرفآ و  ار  یـسرک  شرع و  نآ  زا  تفاکـش و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  سپـس  مرترب ، رتالاو و  نیمز 

مسق ادخ  هب  و  دیرفآ ، ار  نیعلاروح  ناگتشرف و  نآ  زاو  تفاکش  ار  مالسلا  هیلع  نسح  رون  نآ  زا  دعب  تسا ، یـسرک  شرع و  زا  رترب 
ار ملق  حول و  نآ  زا  تفاکش و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  هاگنآ  تسا ، رترب  شا  هبتر  ناگتـشرف  نیعلاروح و  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 

.تسا رترب  ملق  حول و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مسق  ادخ  هب  دیرفآ و 

يا ام و  راـگدرورپ  يا  ایادـخ ؛  راـب  دـندز : داـیرف  دـندرک و  هلاـن  ناگتـشرف  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  یکیراـت  هک  ماـگنه  نیا  رد 
زا دومرف و  مّلکت  يرگید  هملک  هب  دنوادخ  شخب ، یئاهر  یکیرات  نیا  زا  ار  ام  يا  هدـیرفآ  هک  ینارون  صاخـشا  نآ  ّقحب  امرورس ؛ 

لباـقم رد  ار  وا  و  دـیرفآ ، ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نآ ، زا  و  تفرگ ، ارف  ار  حور  نآ  روـن  سپـس  درک و  قـلخ  ار  یحور  نآ 
.دنا هدیمان  ارهز  ار  وا  تهج  نیا  زا  و  دیدرگ ، نشور  ملاع  همه  تقو  نآ  تشادهگن ، شرع 

ار امـش  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ددرگ  اپب  تمایق  هک  یماـگنه  دوعـسم ؛  رـسپ  يا 
یم شباتک  رد  دنوادخ  شیامرف  نآ  لیلد  و  دـینکفیب ، خزود  هب  دراد  ینمـشد  امـش  اب  هک  یـسک  دـینک و  تشهب  دراو  دراد  تسود 

: تسا هدومرف  هک  دشاب 

.(1)« دینَع راّفَک  ّلُک  مَّنَهَج  یف  ایَْقلأ  »

«. دنک یم  تفلاخم  قح  اب  هناهاگآ  هک  ار  يرفاک  ره  مّنهج  رد  دیزادنیب  »

: دومرف تسیک ؟ دیامرف  یم  هیآ  رد  هک  دینع » راّفَک   » زا دوصقم  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دناع  نم  دینعلاو  یتّوبنب  رفک  نم  راّفکلا 

دناد یم  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اب  هک  تسا  یـسک  دینع »  » و درواین ، نامیا  نم  تّوبن  هب  هک  تسا  یـسک  راّفَک » »
(2) .دنک تفلاخم  تسا  قح  وا 

هیآ 24. هروس ق ، - 1
226/4 ح 14. ناهرب : ریسفت  73/36 ح 24 ، راونألا : راحب  610/2 ح7 ، تایآلا : لیوأت  - 2
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تـسا هدرک  لقن  هّماع  زا  ثیدح  هس  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هرـس  سدق  ینارحب  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
(1) .تسا هدرک  لقن  هعیش  قیرط  زا  ثیدح  تفه  دوب و  اهنآ  زا  یکی  نیا  هک 

هب ار  هبرف  رتش  ود  یـصخش  : تفگ هک  دـنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  ار  یئابیز  ربخ  تفاطل و  اب  ثیدـح  باـتک  ناـمه  رد   - 72  / 165
ناهارمه باحـصا و  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دروآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  هیده  ناونع 

: دومرف دوخ 

ءانثا رد  دروآ و  اجب  شلامعا  ریاس  دوجـس و  عوکر و  مایق و  زا  نآ  تابجاو  همه  اب  ار  زامن  تعکر  ود  دناوت  یم  امـش  زا  کیمادـک 
.منک هیده  وا  هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دنکن  روطخ  ایند  رکف  شبلق  رد  دشیدین و  يویند  روما  زا  يزیچ  هب  نآ 

تساخرب و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـندادن  باوج  باحـصا  زا  کی  چـیه  درک  رارکت  راب  هس  هکلب  راب  ود  رابکی و  ار  بلطم  نیا 
: درک ضرع 

.ایندلا روُما  نم  یشب ء  یسفن  ثّدُحا  اهنم ال  مّلُسا  نأ  یلإ  یلوُالا  هریبکتلا  ّربُکا  نیتعکرلا  یّلُصا  هَّللا  لوسر  ای  انأ 

سفن ثیدـح  يویند  روما  زا  يزیچ  هب  مناوخ و  یم  رخآ  مالـس  اـت  نآ  مارحـإلا  هریبکت  زا  ار  زاـمن  تعکر  ود  نم  ادـخ ؛  لوسر  يا 
.منک یمن 

هکنیمه و  تخادرپ ، زاـمن  هب  تفگ و  ریبـکت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نک ، عورـش  ار  زاـمن  داـب  وت  رب  ادـخ  دورد  یلع ؛  يا  دومرف :
مالس امش  هب  دنوادخ  دّمحم ؛  يا  درک : ضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  دمآ و  دورف  لیئربج  تفگ ، ار  زامن  مالس 

.نک اطع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هقان  ود  زا  یکی  تسا : هدومرف  دناسر و  یم 

روما زا  يزیچ  هب  هکنیا  نودب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  رگا  هک  مدوب  هدرک  طرـش  نم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رتش ود  زا  کیمادک  درک  رکف  شدوخ  اب  دوب  لوغشم  دّهشت  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  اّما  مهد ، وا  هب  اررتش  دنک  رکف  يویند 

؟ دریگب ار 

687 ح 14. مارملا : هیاغ  - 1
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رتش ود  نیا  زا  کیمادک  درک  یم  رکف  هک  مالسلا  هیلع  یلع  دیامرف : یم  هدیناسر و  مالـس  دنوادخ  دّمحم ؛  يا  درک : ضرع  لیئربج 
نآ ادـخ  هار  رد  ات  دـشاب  رت  هبرف  هک  دریگب  ار  کیمادـک  درک  یم  رکف  وا  هکلب  اـیند ، رطاـخ  هب  هن  دوب و  شدوخ  رطاـخب  هن  دریگب  ار 

.دهدب ارقف  هب  راگدرورپ  يدونشخ  يارب  دشکبار و 

هار رد  تشک و  ار  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  .دومرف  تمحرم  وا  هب  ار  رتش  ود  ره  درک و  هیرگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف لزان  ار  هفیرش  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دروم  نیا  رد  و  دومن ، قافنا  ادخ 

(1) «. دیهَش َوُهَو  عْمَسلا  یَْقلأ  ْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  ِکلذ  یف  َّنإ  »

.تسا هاوگ  وا  و  دهد ، ارف  شوگ  راگدرورپ  مالک  هب  ای  دراد  یهاگآ  لد  هک  یسک  يارب  تسا  رّکذت  ناگتشذگ  هّیضق  رد  و 

هرابرد زگره  نآ  رد  یلو  درک  وگتفگ  شدوخ  اب  تخاـس و  بطاـخم  ار  دوخ  زاـمن  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوصقم 
(2) .درکن رکف  يویند  روما 

موصعم نادـنزرف  ناشیا و  صخـش  رد  رگم  دوش  یمن  عمج  سکچیه  رد  تلـصخ  ود  نیا  تسا و  تمـصع  صـالخا و  قیرط  نیا  و 
 . مالسلا مهیلع  ترضح  نآ 

لقن ساّبع  نبا  زا  ّتنس  لها  قیرط  زا  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هرـس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیـس  ار  يرگید  يابیز  تیاور   - 73  / 166
: تفگ هک  تسا  هدرک 

: دومرف فوع  نب  نامحرلادبع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نمو یناذآ ، ینافج  نمو  یناـفج ، دـقف  يریغب  هساـق  نمف  ّیلع ، نم  اـنأو  یّنم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلعو  یباحـصأ  متنأ  نامحرلادـبع  اـی 
.ّیبر هنعل  هیلعف  یناذآ 

هیآ 37. هروس ق ، - 1
بقانم زا  228/4 ح3  ناـهرب : ریـسفت  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ینارحب  و  161/36 ح 142 ، راونألا : راحب  612/2 ح8 ، تایآلا : لیوأت  - 2

.تسا هدرک  تیاور   302/1 بوشارهش : نبا 
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نم ریغ  هب  ار  وا  سک  ره  متـسه ، یلع  زا  نم  نم و  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  دیتسه و  نم  ناهارمه  نامزالم و  امـش  نامحرلادـبع ؛  يا 
تنعل ار  وا  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  متّیذا  تقیقح  رد  دنک  افج  نم  اب  هک  یسک  تسا و  هدرک  افج  نم  هب  دنک  هسیاقم 

.دنک

یلعزج مدرم  يارب  ار  نآ  ات  هداد  نامرف  نم  هب  تسا و  هدومرف  لزان  نم  رب  ار  يراکـشآ  نشور و  باتک  دنوادخ  نامحرلادـبع ؛  يا 
.درادن حیضوت  نایب و  هب  جایتحا  مالسلا  هیلع  یلع  منک ، نایب  بلاط  یبا  نب 

.تسا هداد  رارق  نم  مهف  دننامه  ار  وا  شنیب  مهف و  هداد و  رارق  نم  تحاصف  لثم  ار  وا   (1) تحاصف دنوادخ  اریز 

ناکل ًالجر  ءاخـسلا  ناک  ولو  مالـسلا ، هیلع  نسحلا  ناکل  ًالجر  لقعلا  ناک  ولو  مالـسلا ، هیلع  ًاّیلع  ناـکل  ًـالجر  همکحلا  تناـک  ولو 
ًارصنع ضرألا  لهأ  ریخ  یتنبا  همطاف  ّنإ  مظعأ ، یه  لب  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ناکل  ًاصخـش  نسحلا  ناک  ولو  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا 

.ًامرکو ًافرشو 

لکـش هب  دـهاوخب  لقع  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  درم  نآ  ددرگ ، رهاـظ  يدرم  تروص  هب  دـهاوخب   (2) تمکح رگا  و 
دنک ادیپ  یّلجت  يدوجو  رد  دهاوخب  یگدنشخب  تواخس و  رگا  و  دوب ، دهاوخ  مالسلا  هیلع  نسح  صخش  نآ  ددرگرهاظ ، یـصخش 
اهیلع همطاف  وا  دـنک  هولج  یناسنا  دوجو  رد  تساوخ  یم  اه  یبوخ  همه  رگا  و  ددرگ ، یم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوجو  رد 

(3) .تسا رتهب  ملاع  لها  همه  زا  يراوگرزب  تفارش و  داژن و  تهج  زا  وا  تسا ، نآ  زا  رترب  رتالاو و  همطاف  هکلب  دوب  مالسلا 

: دنا هدومرف   (4)« نیّیِّلِع یَفل  ِراْربألا  َباتک  َّنإ  اّلَک   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد   - 74  / 167

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نینمؤملاریما و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لزنم  تسا  یلاع  رایـسب  هاگیاج  شیانعم  هک  نییّلع 
.تسا ناشیا  نایعیشو 

.دشاب اه  یگدیچیپ  تامهبم و  زا  یلاخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يزادرپ  نخس  تحاصف  - 1
.دنیوگ یم  تمکح  ار  ءایشا  قیاقح  هب  ملع  - 2

.68/2 نیطمسلا : دئارف  - 3
هیآ 18. نیفّفطم ، هروس  - 4
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: دیوگ یم  تسا ، بلطم  نیمه  دهاش  ینادمه  ثراح  زا  رهاطوبا  تیاور  و 

دنلب شا  هیرگ  يادـص  داـیز و  شا  هلاـن  هک  يروط  هب  درک  یم  هیرگ  دوب و  هدجـس  رد  وا  مدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رب 
ار اـم  لد  دروآ و  درد  هب  ار  اـم  تا  هـیرگ  ناـنمؤم ؛  ریما  يا  مـیدرک : ضرع  تـشادرب ، شا  هدجـس  زا  كراـبم  رـس  یتـقو  دـیدرگ ،

: دومرف .میا  هدینشن  يا  هیرگ  نینچ  امش  زا  میا و  هدیدن  هنوگنیا  ار  امش  نونکات  و  درک ، كانمغ  دینازوس و 

ارم هک  مدید  یباوخ  درک ، هبلغ  نم  نامشچ  رب  باوخ  مدناوخ ، یم  تاریخ  اعد و  هب  ما  هدجس  رد  ار  ادخ  مدوب و  لوغشم  هدجـس  هب 
زا وت  يرود  یلع ؛  يا  دیامرف : یم  تسا و  هداتـسیا  مدید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیناسرت ، تخادـنا و  تشحو  هب 

یعطق ار  نآ  درک و  افو  نآ  هب  دومرف  هدـعو  نم  هب  وت  هرابرد  هچنآ  مراگدرورپ  و  ما ، هتـشگ  وت  رادـید  قاتـشم  دیـشکازارد و  هب  نم 
.تخاس

؟ تسیچ تخاس  یعطق  ار  نآ  دوب و  هدومرف  امش  هب  نم  هرابرد  هک  يا  هدعو  نآ  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

ماقم نیرتالاب  ینعی  نیّیلع  رد  امـش  هاگیاج  هک  تخاس  یمتح  ار  شا  هدعو  تا  هّیرذ  وت و  نادـنزرف  ترـسمه و  وت و  هرابرد  دومرف :
.تسا تشهب  رد 

؟ دوب دنهاوخ  اجک  ام  نایعیش  امش ، يادف  نم  ردام  ردپ و  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

.تسا ام  ياه  لزنم  لباقم  ناشیا  لزانم  ام و  ياهرصق  فیدر  رد  اهنآ  ياهرصق  دنتسه و  ام  اب  اهنآ  دومرف :

؟ دنراد يا  هرهب  هچ  ایند  رد  ام  نایعیش  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

.دنرادروخرب یهلا  تیفاع  زا  دنا و  نمیا  اه  هنتف  رد  دومرف :

؟ دنراد يزایتما  هچ  گرم  ماگنه  هب  اهنآ  مدرک : ضرع 

اهنآ زا  هک  تسا  رومأم  تسا  حور  ضبق  هتـشرف  هک  لیئارزع  دـننک و  یم  مکح  ناشگرم  یگنوگچ  هراـبرد  ناـشدوخ  اـهنآ  دومرف :
.دنک شحور  ضبق  دهاوخب  وا  هنوگ  ره  دنک و  تعاطا 

؟ درک فیرعت  ار  نآ  ناوتب  هک  دراد  يّدح  اهنآ  ندرم  ّتیفیک  مدرک : ضرع 

برشک هسفن  جورخ  نوکی  ًاّبح  انل  انتعیش  ّدشأ  ّنإ  یلب ، دومرف :
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.هشارف نع  مکدحأ  ضفتنی  امک  تومیل  مهرئاس  ّنإو  بلقلا ، هنم  عفتنی  يّذلا  درابلا  ءاملا  فیصلا  مویلا  یف  مکدحأ 

ياراوگ بآ  هک  تسا  نآ  دـننام  ناشیا  ندـب  زا  حور  ندـش  جراخ  تسا  رتدـیدش  ام  هب  ناـشتّبحم  هک  یناـسک  اـهنآ  ناـیم  رد  یلب ،
زا یکی  هک  تسا  نآ  دننام  ناشیا  نداد  ناج  اهنآ  هّیقب  و  دربب ، تّذل  نآ  زا  دماشایب و  یناتـسبات  مرگ  زور  رد  امـش  زا  یکیار  یکنخ 

(2).(1) دنک يرخرُخ  ای  دروخب و  یناکت  دوخ  باوختخررد  امش 

نامه نارگید  هب  تبـسن  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  صوصخم  ناسآ  ندـش  حور  ضبق  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: تسا هدش  دراو  نیظعاولا » ناتسب   » باتک رد  هک  روط 

.تسا رت  تخس  ندروخ  ریشمش  هبرض  رازه  زا  اهنآ  زا  مادک  ره  دراد ، راشف  یتخس و  رازه  هس  ندرم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرس  سدق  قودص  خیش   - 75  / 168

هب ار  يا  هرهچ  هایس  هزانج  ناهایس  زا  رفن  راهچ  ناهگان  هک  دندوب  باحصا  زا  یعمج  نایم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دندرک یم  لمح  شربق  فرط  هب  دندوب  هدیچیپ  يا  هچراپ  نایم  ار  وا  هکیلاح  ردو  هتفرگ  شود 

و تشاذـگ ، نیمز  هب  دوخ  لباقم  رد  دـندروآ  ار  هزاـنج  یتقو  دـیروآ ، نم  دزن  ار  وا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تسا راّجن  لآ  مالغ  حایر  نامه  صخش  نیا  یلع ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  درک  زاب  ار  شتروص 

ارت یلع ، يا  تـفگ : یم  (3) و  دیـشک یم  تلاجخ  درک و  یم  عضاوت  دـید  یم  ارم  هاـگ  ره  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.مراد تسود 

هارمه هب  درک و  نفک  ار  وا  شدوخ  ياهسابل  زا  یسابل  رد  دنداد و  لسغ  ار  وا  داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دعب 
دومن و عییشت  شربق  رانک  ات  ناناملسم 

دوخ باوختخر  رد  امش  زا  یکی  هکنآ  دننام  تسا : نینچ  شیانعم  هک  تسا  یترابع  ناهرب » ریـسفت   » و تایآلا » لیوأت   » باتک رد  - 1
.دنادرگرب ینیب  نوردرد  ار  سفن  دروآرب و  یئادص 

439/4 ح5. ناهرب : ریسفت  194/42 ح 11 ، راونألا : راحب  776/2 ح8 ، تایآلا : لیوأت  - 2
.دش یم  لاحشوخ  رگید ، یلقن  هب  و  - 3
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.دندینش یم  نامسآ  رد  ار  يدیدش  ياه  همزمز  مدرم 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ّیلع ای  کتّبحمب  ّالإ  کلذ  لان  ام  هَّللاو  کلم ، فلأ  نوعبس  هلیبق  ّلک  هکئالملا ، نم  هلیبق  فلأ  نوعبس  هعّیش  دق  ّهنإ 

یتسود ّتبحم و  هب  زج  مسق  ادخ  هب  و  دندوب ، رفن  رازه  داتفه  یهورگ  ره  هک  دـندرک  تعیاشم  ار  وا  ناگتـشرف  زا  هورگ  رازه  داتفه 
.دیسرن هبترم  هجرد و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

ار دوخ  يور  وا  زا  یتّدـم  يارب  هکنآ  زا  دـعب  داهن و  ربق  نایم  رد  ار  وا  دوخ  تسد  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
.تخیر نآ  يورار  اهکاخ  دینادرگرب 

هچ شتّلع  يدناشوپ  كاخ  اب  ار  ربق  سپـس  يدنادرگرب ، يور  وا  زا  یتّدم  امـش  میدـید  ادـخ ؛  لوسر  يا  دـندرک : ضرع  باحـصا 
؟ دوب

نیعلاروح ینعی  وا  یتشهب  نارسمه  دوب  هتفر  ایند  زا  هنشت  دنوادخ  رادربنامرف  هدنب  نیا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
، مزاس نوزحم  ار  وا  شنارـسمه  هب  ندرک  هاگن  اب  متـشادن  تسود  تسا  دنمتریغ  نوچ  وا  دندروآ و  بآ  تشهب  زا  شیارب  باتـش  اب 

(1) .دیماشآ بآ  ات  مدنادرگرب  يور  وا  زا  یتّدم 

رد دندرک  لاوئـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دـنک : یم  لقن  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا   - 76  / 169
: دومرف درک ؟ وگتفگ  یتغل  هچ  هب  وت  اب  تراگدرورپ  جارعم  بش 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هغلب  ینبطاخ 

.درک تبحص  نم  اب  وا  هجهل  اب  مالسلا و  هیلع  یلع  تغل  هب 

؟ یلع ای  ینک  یم  وگتفگ  نم  اب  وت  اراگدرورپ ؛  مدرک : ضرع 

فیـصوت رگید  ءایـشا  دـننام  موشن و  سایق  نامدرم  اب  متـسین و  تادوجوم  ریاس  دـننامه  هک  متـسه  يدوجو  نم  دـمحا ؛  يا  دومرف :
ار سکچیه  مدید  مدرک  لصاح  عالّطا  تبلق  يایاوز  تلد و  ياه  یناهنپ  زا  مدـیرفآ ، وت  رون  زا  ار  یلع  دوخ و  رون  زا  ار  وت  مدرگن ،

تسود بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رتشیب 

ماما زا  يرگید  دنس  هب  114 ح 70  نساحم : زا  لقن  هب  رد ص 254 ح 25  و  ، 289/39 راونألا : راحب  868/2 ح6 ، تایآلا : لیوأت  - 1
.تسا هدرک  لقن  فالتخا ) یمک  اب   ) مالسلا هیلع  قداص 
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(1) .دنک ادیپ  شمارآ  وت  بلق  ات  مدرک  وگتفگ  وت  اب  وا  نابز  اب  يرادن ،

خیش جاح  ینعی  دشاب  یم  راحبلا » هنیفس   » باتک ّفلؤم  نیثّدحم و  رادم  هداد و  نم  هب  تیاور  لقن  هزاجا  هک  مداتـسا  زا   - 77  / 170
دوخ تیاور  قیرط  دهد و  یم  همادا  روطنیمهو  هللا ، همحر  يرون  شنامز  نیثّدـحم  سیئر  دوخ  داتـسا  زا  وا  و  هللا ، همحر  یمق  ساّبع 

(2) .دنک یم  رکذ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ات  ار 

: هک دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ترضح  نآ  دیوگ : یم  سپس 

: دومرف دوخ  باحصا  زا  یضعب  هب  يزور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نامیإلا معط  لجردجیالو  کلذب ، ّالإ  هَّللا  هیالو  لانتال  ّهنإف  هَّللا ، یف  داعو  هَّللا ، یف  لاوو  هَّللا ، یف  ضغبأو  هَّللا ، یف  ببحأ  هَّللادبع  ای 
.کلذک نوکی  یّتح  همایصو  هتالص  ترثک  نإو 

هطبار و كرت  دـشاب ، ادـخ  هار  رد  تطاـبترا  تا و  هقـالع  نـک ، ینمـشد  ادـخ  هار  رد  و  نـک ، یتـسود  ادـخ  هار  رد  ادـخ ، هدـنب  يا 
یمن ار  نامیا  معط  سکچیه  .يوش و  یمن  دنم  هرهب  لمع  نیا  هار و  نیا  زا  زج  راگدرورپ  تیالو  زا  هک  دشاب  ادـخ  هاررد  تتوادـع 

.دشاب هنوگنیا  ات  دشاب  دایز  شا  هزور  زامن و  هچرگ  دشچ 

مه اب  نآ  رطاخ  هب  دـننک و  یم  یتسود  ایند  رطاخ  هب  تسا ، ایند  روحم  رب  دـنراد  مهاـب  هک  یطباور  مدرم و  ياـه  یتسود  زورما  یلو 
.دشخب یمن  يدوس  چیه  اهنآ  هب  لمع  نیا  و  دنیامن ، یم  ینمشد 

تـسیک ادخ  ّیلو  و  ما ؟ هدرک  ینمـشد  یتسود و  ادـخ  هار  رد  نم  هک  ممهفب  دوش  یم  هنوگچ  ادـخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  يوار 
؟ منک ینمشد  وا  اب  ات  تسا  یسک  هچ  ادخ  نمشد  و  مرادب ، تسود  ار  واات 

: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هراشا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

كوبأ ّهنأولو  هّودـع  داـعو  كدـلوو ، کـیبأ  لـتاق  ّهنأ  ولو  اذـه  ّیلو  لاوو  هداـعف ، هَّللا  ّودـع  اذـه  ّودـعو  هلاوـف ، هَّللا  ّیلو  اذـه  ّیلو 
.كدلوو

78 ح 61. یمزراوخ : بقانم  زا  لقن  هب  386/18 ح 94  و ج : 312/38 ح 14 ، راونألا : راحب  ، 155 فئارط : ، 106/1 هّمغلا : فشک  - 1
.میدرک يراددوخ  نآ  همجرت  زا  راصتخا  رطاخ  هب  ام  هدرک و  رکذ  لماک  روطب  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  - 2
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تسود ار  وا  تسود  ، (1) شاب نمشد  وا  اب  تسادخ  نمـشد  وا  نمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسادخ ، تسود  صخـش  نیا  تسود 
(2) .دشاب تدنزرف  ای  ردپ  هچرگ  نک  ینمشد  وا  نمشد  اب  دشاب و  تدنزرف  ای  ردپ  لتاق  هچرگ  شاب  هتشاد 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  نوع  نب  نیسح  زا  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا   - 78  / 171

زا يا  هّدـع  وا  رتسب  رانک  تسا ، راـضتحا  لاـح  رد  مدـید  دـش ، شگرم  هب  یهتنم  هک  يراـمیب  نآ  رد  متفر  يریمح  دّیـس  تداـیع  هب 
، تشاد نهپ  یندرگ  عیـسو و  یناـشیپ  دوب ، هرهچ  شوخ  یلیخ  دّیـس  دـندوب ، هدـش  عمج  دـندوب  بهذـم  یناـمثع  هک  شناـگیاسمه 

ارف ار  تروص  مامت  هکیروطب  دش  دایز  یهایـس  دش و  گرزب  هطقن  نآ  مک  مک  دش و  رهاظ  یهایـس  هطقن  وا  يابیز  هرهچ  رد  ناهگان 
یمک تّدم  دندرک ، شنزرـس  یلاحـشوخ و  اه  یبصان  و  دندش ، نیگمغ  عضو  نیا  هدهاشمزا  دنتـشاد  روضح  هک  ینایعیـش  تفرگ ،

ینارون و تروص  مامت  هکنآ  ات  دش  دایز  مک  مک  و  دیـشخرد ، يدیفـس  رون  دوب  هدش  جراخ  یهایـس  هک  یّلحم  نامهزا  تشذگ  هک 
: دورسو درک  زاغآ  یلبق  هشیدنا  لّمأت و  نودب  يروف و  ار  يراعشا  دز و  يدنخبل  دّیس  دش و  ناشخرد 

ًاّیلع ّنأ  نومعازلا  بذک 

تآنه نم  هّبحم  یّجنی  نل 

ندع هّنج  تلخد  ّیبرو  دق 

تائّیس نع  هلإلا  یل  افعو 

ّیلع ءایلوأ  مویلا  اورشباف 

تامملا یّتح  ّیصولا  اّولوتو 

هینب اّولوت  هدعب  نم  ّمث 

تافصلاب دحاو  دعب  ًادحاو 

زا ار  دوخ  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  دننک  یم  لایخ  هک  یئاهنآ  دنیوگ  یم  غورد 

ار امـش  هک  ره  هَّللا » يداع  دـقف  مکاداع  نمو  هَّللا ، یلاو  دـقف  مکـالاو  نم  : » تسا هدـش  دراو  هعماـج  تراـیز  رد  هک  روط  ناـمه  - 1
.تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  امش  اب  هک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود 

ماما ریـسفت  زا  لقن  هب  رطس 4  و 256/92  ح 227/74 140 ح22   78/68 رد ج : ار  ثیدـح  نـیا  و  40/110 و41 ، راونألا : راـحب  - 2
: مالـسلا هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ، 140 عیارـشلا : للع  زا  لـقن  هب  ح 1  و 236/69  ح 8  رد ج:54/27  و  ، 49 مالسلا : هیلع  يرکـسع 
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.تسا هدرک  تیاور  مّود  سلجم  57 ح 7  قودص : یلاما  و  226/1 ح 41 ،
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.دهد یمن  تاجن  اهالب  اهیراتفرگ و 

.دیشخب ارم  ناهانگ  مراگدرورپ  و  مدیدرگ ، نیرب  تشهب  لخاد  نونکا  مسق  ادخ  هب 

.دینک يوریپ  وا  زا  گرم  ماگنه  ات  دیرادب و  تسود  ار  یلع  داب ، تراشب  هدژم و  زورما  ار  امش  نینمؤملاریما ، ناتسود  يا 

.دنا هدش  نّیعم  صوصخم  فاصوا  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  اهنآ  و  دیریذپب ، ار  وا  نادنزرف  تیالو  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  سپس 

ای دوش  شوماخ  هک  یغارچ  لثم  دش  جراخ  ندـب  دـبلاک  زا  شکاپ  حور  تشاذـگ و  مه  يور  ار  دوخ  نامـشچ  هکنیا  ات  داد  همادا  و 
.دتُفا نیمز  رب  هک  یگیر 

اجنآ رد  هک  تسین  یـسک  دننام  هتـشاد  روضح  هک  یـسک  تفگ : درک و  لقن  میارب  نوع  نب  نیـسح  مردپ  دـیوگ : نیـسحلا  نب  یلع 
: دندومرف راوگرزب  ود  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  راسی  نب  لیضف  تفگ : تسا و  هدوبن  رضاح 

وأ اـهنیعّرقت  ثیحب  مالـسلا  مهیلع  ًانیـسحو  ًانـسحو  همطاـفو  ًاـّیلعو  ًادّـمحم  هسمخلا : يرت  یّتح  اهدـسج  قراـفت  نأ  حور  یلع  مارح 
.اهنیع نخست 

مهیلع نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ترـضح  ینعی  نیموصعم  زا  نت  جنپ  هکنیا  ات  ددرگ  یمن  جراخ  ندب  زا  یحور  چیه 
یم یگدنکفارس  یتحاران و  ثعاب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ای  تساهنآ و  ینشور  مشچ  یلاحشوخ و  اب  ای  اهنآ  ندید  و  دنیببار ، مالسلا 

(1) .دوش

هراشب  » باتک زا  بولقلا » داشرا   » باتک مّود  دلج  رد  هللا  همحر  یملید   - 79  / 172

: زجاعملا هنیدم  و 312/47 ح4 ، ح 29   241/39 راونألا : راـحب  سلجم 30 ، ح 7   627 یـسوط : یلاما  ، 414/1 هّمغلا : فـشک  - 1
هک دراد  يا  هلابند  ثیدح  و  تسا ، هدرک  لقن   274/2 ریدـغلا : ياهبنارگ  باتک  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ینیما  همّالع  و  120/3 ح 783 ،

.تسا هدشن  رکذ  اجنیا  هک 
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: تسا هدرک  لقن  یفطصملا »

هیلع یلع  درک ، مالـس  وا  رب  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  ناـمداش  لاحـشوخ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: درک ضرع  تفگ و  خساپ  ترضح  نآ  مالس  هب  مالسلا 

.ما هدیدن  نامداش  زورما  دننام  ار  امش  ادخ ، لوسر  يا 

رد مالـسلا  هیلع  لیئربج  مهد ، هدژم  نآ  هب  ار  وت  ما  هدمآ  و  ما ، هدروآ  تیارب  یتراشب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم دنادرگ و  یم  صوصخم  دوخ  مارکا  دورد و  هب  ارت  دناسر و  یم  مالـس  وت  رب  یلاعت  قح  تفگ : دـش و  لزان  نم  رب  تعاس  نیمه 

: دیامرف

.هّنجلا لهأ  نم  مهنم  یصاعلاو  عئاطلا  ّنأ  هتعیشو  ًاّیلع  رّشب 

.دوب دنهاوخ  تشهب  لها  اهنآ  راکهنگ  رادربنامرف و  هک  هدب  تراشب  ار  وا  نایعیش  یلع و 

: دومرف ودرک  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  اهتسد  تشادرب  هدجس  زا  رس  یتقو  و  داتفا ، هدجس  هب  نآ  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

.مدیشخب منایعیش  هب  ار  دوخ  تانسح  زا  یمین  دیشاب  دهاش  امش 

نآ زا  سپ  .دـندومرف  هنوگنیا  مادـک  ره  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  سپـس  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  نآ  زا  دـعب 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.مدیشخب وا  نایعیش  یلع و  هب  ار  متانسح  زا  یمین  مه  نم  دیشاب  دهاش  دیتسین ، نم  زا  رت  هدنشخب  هک  امش 

: داتسرف ماغیپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد 

.ًاعیمج مهبونذ  هیّبحمو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هعیشل  ترفغ  ّینإ  یّنم  مرکأب  متنأ  ام 

(1) .مدیشخب ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  نایعیش و  ناهانگ  همه  نم  تسین ، نم  زا  رتشیب  هک  امش  ششخب 

باتک و  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هرس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیس  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

(. طوطخم  ) 31 هعیشلا : تاراشب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 311 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_280_1
http://www.ghaemiyeh.com


281 ص :

: تسا هدوزفا  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  یفلزلا » ملاعم  »

(1) .دشاب ناتخرد  گرب  نابایب و  گیر  ایرد و  فک  دننام  اهنآ  ناهانگ  هچرگ 

نیا یلو  تفگ ، هعیـش  دـشاب  ناـهانگ  قرغ  هچرگا  نایعیـش  زا  رفن  کـی  هب  ناوـت  یم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
.یهد ماجنادهاوخب  تلد  يراک  ره  يراد و  يا  همان  ناما  ینکن  لایخ  دنکن و  رورغم  ار  وت  ثیدح 

هتخیـسگ ماجل  صخـش  هک  تسنیا  شا  همزال  نیا  دـشاب و  یقاب  هعیـش  ناونع  هک  تسا  یتروص  رد  ناهانگ  شزرمآ  میئوگ  یم  اریز 
.دنیوگن مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریماوریپ  هعیش و  ار  وا  هک  يروطب  درادنپن  دازآ  یلمع  ره  باکترا  رد  ار  دوخ  دشابن و 

دنک یم  لقن  تسا  ّتنس  لها  نیرّسفم  نیرتگرزب  زا  هک  یبلعث  زا  جهنملا » هصالخ   » دوخ ریسفت  رد  یناشاک  هَّللا  حتف  اّلم   - 80  / 173
تخت یسک  هچ  دندرک : لاوئس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـس  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  و 

؟ درک رضاح  نامیلس  دزن  أبس  تکلمم  زا  ار  سیقلب 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.ماظعلا هَّللا  ءامسأ  نم  مساب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هرضحأ 

.درک ار  راک  نیا  یهلا  مظعا  ءامسا  زا  یمسا  ندناوخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف هک  دنک  یم  دییأت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  ار  ثیدح  نیا  و  تسا : هتفگ  سپس 

.ًارهج یعمو  ًاّرس  ءایبنألا  عم  تنک 

(2) .يدوب اراکشآ  رد  نم  اب  یناهنپ و  رد  ناربمایپ  همه  اب  وت 

.514 مارملا : هیاغ  - 1
زا لـبق  هک  تسا  یلزا  میدـق  رون  ناـمه  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  دـسیون : یم  « 217 راونألا : قراـشم   » باـتک رد  هللا  همحر  یـسرب  - 2
زا شیپ  رون  ملاعرد  وا  ایآ  دوبن ، اجنآ  رد  ینابز  ناهد و  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  یم  ادخ  حیبست  هدش و  هدیرفآ  اه  نامز  اهنارود و 

ار یّنج  نآ  ناتـساد  ایآ  تسا ؟ هدوبن  اهدـبلاک  اه و  ندـب  شنیرفآ  زا  شیپ  حاورا  ملاع  رد  وا  ایآ  تسا ؟ هدوبن  اهراگزور  اه و  نامز 
تهح زا  دمآ  اهنآ  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  دوب و  هتسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  هک  يا  هدینـشن 

شنیرفآ زا  شیپ  لاـس  دـصناپ  نم  ادـخ ؛  لوـسر  يا  درک : ضرع  دـیدرگ و  کـچوک  تشاد  ترـضح  نآ  زا  هک  یـسرت  مـیظعت و 
ارم هک  مدید  نامسآ  رد  ار  صخش  نیمه  سپ  مدرک  یمزاورپ  نامسآ  يوس  هب  رگید  ناشکرس  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

هدـید نامـسآ  رد  هک  روط  نامه  مدـید  اجنآ  رد  ار  وا  سپ  متفر  نیئاـپ  نیمز  متفه  هقبط  هب  درک ، اـهر  نیمز  فرط  هب  درک و  نوریب 
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هک تسین  نینچ  رگم  نکن ، راکنا  بیذـکت و  ار  بلاطم  نیا  ًاروف  رابخا ، نیا  هدنونـش  يا  دـیوگ : یم  هللا  همحر  یـسرب  سپـس  .مدوب 
یسک زا  رت  مهم  دیشروخ  هاگچیه  و  دننیب ، یم  نیمز  لها  هک  روط  نامه  دننیب  یم  ار  نآ  نامـسآ  لها  دشخرد  یم  دیـشروخ  یتقو 

.تسین دنا  هدش  هدیرفآ  وا  دوجو  رون  زا  اهرون  همه  هک 
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هناخ ماب  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا : هدرک  لقن  رئابکلا » نسحا   » دوخ باـتک  رد  یعفاـش  ياـملع  زا  يریـشق   - 81  / 174
یم ار  دوخ  سابل  هناـخ  نآ  طاـیح  رد  ناملـس  و  دوب ، لاـس  تفه  تسیب و  ترـضح  نآ  ّنس  ناـمز  نآ  رد  درک و  یم  لواـنت  اـمرخ 

مدرمریپ نم  هکیلاح  رد  ینک  یم  یخوش  نماب  یلع  يا  تفگ : ناملس  درک ، اهر  وا  فرط  هب  یئامرخ  هناد  مالسلا  هیلع  یلع  تخود ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یتسه ؟ لاس  ّنس و  مک  ناوج  وت  و 

؟ دسألا نم  كانه  کصّلخ  نمو  نژرأ » تشد   » تیسنأ ًاریغص !  ینتیأرو  ًاریبک  کسفن  تبسح  ناملس ؛ ای 

؟ يا هدرک  شومارف  ار  نژرا  تشد  هّصق  ایآ  يا ؟ هدرک  لایخ  گرزب  یلیخ  ار  تدوخ  کچوک و  لاس  ّنس و  رظن  زا  ارم  ناملس ؛  يا 
؟ داد تاجن  ار  وت  یسک  هچ  يدش  هدنرد  ریش  راتفرگ  هک  نابایب  نآرد 

هیلع یلع  .وگب  میارب  نایرج  نآ  ّتیفیک  زا  درک : ضرع  داتفا و  تشحو  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تاملک  نیا  ندینش  اب  ناملس 
: دومرف مالسلا 

ار دوخ  تاجن  دنوادخ  زا  يدرک و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  يدیسرت ، یم  دوب  اجنآ  رد  هک  يریش  زا  يدوب و  هداتـسیا  بآ  طسو  رد  وت 
.دناسر وت  دایرفب  مدرک  یم  روبع  ارحص  نآ  رد  هک  ارم  و  دومرف ، تباجا  ار  تیاعد  مه  دنوادخ  يدیبلط ،

هب شریشمش  هناش و  يور  رب  وا  هرز  هک  متسه  يراوس  بسا  نامه  نم 
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.يدش صالخ  وت  درک و  مین  ود  ار  وا  هک  مدرک  دراوریش  نآ  رب  يا  هبرض  مدیشک و  ریشمش  .دوب  شتسد 

.وگب میارب  دوب  اجنآ  رد  هک  يرگید  هناشن  درک : ضرع  ناملس 

: دومرف دروآ و  نوریب  هزات  لگ  هخاش  کی  نیتسآ  زا  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.يداد راوس  بسا  نآ  هب  هک  تسا  وت  هیده  نامه  نیا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هک : دینش  یئادص  ناهگان  دش و  ینادرگرـس  تریح و  راچد  رتشیب  نآ  ندید  اب  ناملس 
.وگزاب ترضح  نآ  يارب  ار  تا  هّصق  وش و  بایفرش 

: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  هّصق  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناملس 

اهر ار  امـش  نید  زا  ریغ  نایدا  همه  تفرگ ، ياج  ملد  رد  امـش  ّتبحم  مدـناوخ و  لـیجنا  رد  ار  امـش  فاـصوا  نم  ادـخ ؛  لوسر  يا 
دش یم  عنام  مردام  هب  تبسن  وا  يزوسلد  یلو  دیشک  ارم  نتشک  هشقن  دش و  هّجوتم  ماجنارس  ات  مدرک  یفخم  مردپ  زا  ار  نآ  مدرک و 
مان هب  ینیمزرس  هب  مدرک ، رارف  هکنیا  ات  درک ، یم  راداو  راوشد  تخس و  ياهراک  هب  ارم  و  دیشیدنا ، یم  نم  لتق  رد  يا  هراچ  ًامئاد  و 

.مدش ملتحم  درب و  مباوخ  منک ، تحارتسا  یتعاس  متساوخ  اجنآ  ردو  مدرک  دروخرب  نژرا » »

ات مدش  بآ  لخاد  مدروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياهـسابل  متفر ، دوب  یکیدزن  نامه  رد  هک  يا  همـشچ  رانک  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتقو 
هلان و مداتفا ، تشحو  هب  مدـید  ار  وا  یتقو  تفرگرارق ، نم  ياهـسابل  يور  ات  دـمآ  کیدزن  دـش و  رهاظ  يریـش  ناهگان  منک ، لـسغ 

دوخ ریـشمش  اب  ار  ریـش  دـش و  رادـیدپ  يراوس  بسا  هک  مدومن  تساوخرد  وا  لاگنچ  زا  ار  دوخ  تاـجن  دـنوادخ  زا  مدرک و  يراز 
.درک مین  ود  دز و  يا  هبرض 

ار نآ  متخادنا و  شبسا  باکر  رب  ار  دوخ  مدمآ و  نوریب  بآ  زا  نم 
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تفرگ ار  اه  لگ  نوچ  مدرک و  هیده  وا  هب  متفرگ و  یلگ  هخاش  دوب  اهیزبس  اهلگ و  زا  رپ  ارحـص  دوب و  راهب  لصف  نوچ  و  مدیـسوب ،
يارب ار  هّصق  نیا  نم  درذگ و  یم  لاس  دصیس  زا  رتشیب  نایرج  نیا  زا  مدیدن ، يرثا  وا  زا  نآ  زا  دعب  تشگ و  دیدپان  نم  نامـشچ  زا 

.تفگ ار  هّیضق  نآ  نم  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  امش  يومع  رسپ  زورما  ما ، هتفگن  سکچیه 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ات نم  تفرگ ، هلـصاف  دـش و  ادـج  نم  زا  لـیئربج  مدیـسر  هک  یهتنملا  هردـس  هب  دـندرب ، نامـسآ  هـب  ارم  هـک  یماـگنه  ناملـس ؛  يا 
هداتـسیا مرانک  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  يریـش  ناهگان  مدرک  یم  وگتفگ  دـنوادخ  اب  هکیلاـح  رد  متفر و  ـالاب  مراـگدرورپ  شرعراـنک 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدید  مدرک  هاگن  تسا ،

رد دنوادخ  هک  یتایانع  فاطلا و  رطاخب  نم  هب  مالـس ، ضرع  زا  سپ  و  دـش ، دراو  نم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  متـشگرب  نیمز  هب  یتقو 
.داد ربخ  مراگدرورپ  اب  نم  ياهوگتفگ  مامت  زا  سپس  تفگ  کیربت  هدومن  یتوکلم  ریس  نیا 

.کلذ نم  هاّجن  يّذلا  وه  ّیلع  ناک  ّالإ  ءالبب  نآلا  یلإ  مدآ  دهع  ذنم  ءایلوألاو  ءایبنألا  نم  دحأ  یلتبا  ام  ّهنأ  ناملس ، ای  ملعا 

ار وا  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  هدش  راتفرگ  هک  نونکات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  ءایلوا  ءایبنا و  زا  مادک  ره  ناملس ؛  يا  نادب 
(1) .تسا هداد  تاجن  يراتفرگ  زا 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  دوخ  هّیئاه  هدیصق  رد  هللا  همحر  يرُزا  مظاک  خیش  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

هنع کئّبنت  ءایبنألا  لأساو 

اهاّبن يّذلا  اهّرس  ّهنإ 

لأساف کئالملا  هماّلع  وهو 

اهاده فیک  هنع  لیربج  حور 

.تسا هداد  ربخ  ار  اهنآ  ناهن  رد  هکنآ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  هک ، دنهد  یم  ربخ  وت  هب  نک  لاوئس  ناربمایپ  زا 

.تسا هدرک  تیاور  فالتخا  یمک  اب  « 27 نامحرلا : سفن   » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  - 1
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.تسا هدومن  تیاده  ار  وا  هنوگچ  هک  لیئربج  زا  نک ، لاوئس  سپ  تسا  ناگتشرف  مّلعم  هک  تسا  وا  و 

هیلع لیئربج  دـنک : یم  تیاور  بولقلا » هایح   » باتک زا  نیفراـعلا » هضور   » باـتک رد  هرـس  سدـق  ینارحب  مشاـه  دّیـس   - 82  / 175
ياج زا  ترـضح  نآ  مارتحا  هب  لیئربج  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تساخرب ، دوخ 

؟ يزیخ یمرب  ناوج  نیا  يارب  ایآ 

.میلعتلا ّقح  ّیلع  هل  ّنإ  معن ، درک : ضرع  لیئربج 

.دراد نم  رب  میلعت  يداتسا و  ّقح  وا  اریز  یلب ،

؟ تسا هدوب  هنوگچ  اجک و  رد  لیئربج ؛  يا  دومرف :

؟ تسیچ ممان  متسیک و  نم  تسیچ ؟ تمسا  یتسیک و  وت  درک : لاوئس  نم  زا  دیرفآ  ارم  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درک : ضرع 

نم هب  ار  لاوئـس  نآ  خساپ  دش و  رهاظ  ناوج  نیمه  راونا  ملاع  ینعی  اجنآ  رد  و  مدش ، ینادرگرـس  تریح و  راچد  نآ  خـساپ  رد  نم 
: وگب دومرف : نم  هب  تخومآ و 

.لیئربج یمساو  لیلذلا  دبعلا  انأو  لیمجلا ، کمساو  لیلجلا  ّبرلا  تنأ 

نم ماـن  ماوت و  رادـقم  یب  راوخ و  هدـنب  نم  و  تسا ، وکین ) بوخ و   ) لـیمج وت  مسا  یتـسه و  هبترم ) گرزب   ) لـیلج راـگدرورپ  وـت 
.تسا لیئربج 

.مدرک میظعت  ار  وا  متساخرب و  وا  يارب  هک  دوب  نیمه  رطاخ  هب  و 

؟ تسا رادقم  هچ  وت  رمع  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هدـهاشم ار  نآ  عولط  راب  رازه  یـس  نم  دـنک ، یم  عولط  یهلا  شرع  زا  راـبکی  لاـس  رازه  یـس  ره  هک  تسا  يا  هراتـس  درک : ضرع 
.ما هدرک 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ یسانش یم  ینیبب  ار  هراتس  نآ  رگا 

.مسانشن هنوگچ  یلب  درک : ضرع 
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(1) .درک هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  یناشیپ  رد  ار  رون  نآ  هراتس و  نآ  لیئربج  دز  رانک  ار  همامع  هک  نیمه 

: دیوگ یم  تسا ، هدورس  وکین  ترضح  نآ  فیصوت  رد  نیرصاعم  زا  یضعب  و 

رکفلا کب  راح  داجیإلا  هّلع  ایأ 

رمألا سبتلا  کتاذ  ینعم  مهف  یفو 

مهنود رتسلاو  کیف  موق  لاق  دق 

رتسلا فشک  ول  فیک  ّبر  ّکنأب 

.تسا هدش  هبتشم  نامدرم  رب  رما  وت  تاذ  تقیقح  ندیمهف  رد  و  تسا ، هداتفا  تریح  هب  وت  هرابرد  هشیدنا  رکف و  شنیرفآ ؛  ّتلع  يا 

هچ و  يدـنوادخ ، وت  دـنا : هتفگ  تا  هرابرد  يدرکن  رهاظ  ار  دوخ  تمظع  یتشادـهگن و  باـجح  رد  ار  دوخ  وت  هکنیا  اـب  يا  هفیاـط 
؟ ینزب رانک  ار  اه  هدرپ  رگا  تفگ  دنهاوخ 

: تسا هتفگ  يرگید  و 

تلالض هب  یموق  يدوب و  ناهن  هدرپ  سپ  رد 

یئادخ دنتفگ  هتخانشن  وت  تاذ  تمرح 

يراد وت  هک  ابیز  تعلط  زا  رگ  دنیوگ  هچ  سپ 

یئامنب یتسه  هک  هنوگ  نآ  يرادرب و  هدرپ 

(2) «. مکهنک حدملا  نم  ُُغلبأ  الو  مکءانث ، یصُحا  ّیلاوم ال  »

.تسا اسران  امش  تقیقح  هب  تبسن  نم  فیصوت  و  مزجاع ، امش  ياه  یبوخ  رکذ  امش و  حدم  زا  نم ؛  نارورس  يا 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هضور »  » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 83  / 176

ناهگان دندوب ، ترـضح  نآ  دزن  راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  دنتـشاد و  روضح  دجـسم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دش لزان  ترضح  نآ  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج 
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.تسا هدرک  لقن  همارکلا » ناتسب   » باتک زا  ار  نآ   15/1 هّینامعنلا : راونا  باتک  رد  هللا  همحر  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیس  - 1
.تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  تسا  هریبک  هعماج  ترایز  زا  يا  هعطق  - 2
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.ناشنب تدوخ  يوربور  ار  وا  نک و  رضاح  ار  یلع  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  یلاعت  قح  دّمحم ؛  يا  درک : ضرع  و 

درک رضاح  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تشگرب  نامـسآ  هب  دیناسر و  ار  یهلا  نامرف  نیا  لیئربج 
.دیناشن دوخ  يوربور  اروا  و 

و دینک ، لیم  نآ  زا  درک : ضرع  داد و  رارق  راوگرزب  ود  نآ  نیب  و  دروآ ، امرخ  زا  یقبط  دوخ  هارمه  هب  هدـش و  لزان  هرابود  لیئربج 
: درک ضرع  دروآ و  یبآ  هباتفآ  تشط و  سپس  دندروخ ، اهنآ 

: دومرف.يزیرب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ياهتسد  يور  ار  بآ  وت  هک : تسا  هدومرف  تراگدرورپ  ادخ ؛  لوسر  يا 

هیلع یلع  ياهتـسد  يور  بآ  هک  تساخرب  تشادرب و  ار  هباتفآ  هاگنآ  منک ، یم  تعاطا  دـنک  رما  دـنوادخ  ار  هچنآ  هعاـط ، ًاـعمس و 
.دزیرب مالسلا 

.مزیرب امش  كرابم  ياهتسد  يور  بآ  هک  مرتراوازس  نم  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

هک مالسلا  هیلع  یلع  ياهتسد  يور  ار  بآ  تسا و  هداد  یتّیرومأم  نینچ  نم  هب  و  تسا ، هداد  نامرف  نینچ  دنوادخ  یلع ؛  يا  دومرف :
.تخیر یمن  تشط  رد  نآ  زا  يا  هرطق  تخیر  یم 

: دومرف .دزیرب  تشط  نایم  رد  هک  منیب  یمن  ار  اهبآ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

.هب نوکرابتیل  مههوجو  هب  نولسغیف  كدی  نم  عقی  يّذلا  ءاملا  ذخأ  یلع  نوقباستی  هکئالملا  ّنإ  ّیلع ، ای 

دوخ هرهچ  كّربت  ناونع  هب  دنریگب و  دزیر  یم  وت  ياهتسد  زا  هک  یبآ  هکنیا  رد  دنریگ  یم  تقبـس  رگیدکی  زا  ناگتـشرف  یلع ؛  يا 
(1) .دنهد وشتسش  نآاب  ار 

ّالإ ٌهریبََکل  اهَّنإَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دوخ  ریسفت  باتک  رد  هللا  همحر  تارف   - 84  / 177

: بقانملا رحب  ّرد  ، 18/1 هّینامعنلا : راونا  373/1 ح 240 ، زجاعملا : هنیدم  و  121/39 ح3 ، راونألا : راحب  ، 92 لئاضفلا : ، 2 هضورلا : - 1
.171/6 ّقحلا : قاقحإ  طوطخم ،)  ) 2
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: تفگ هک  دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  نیعشاخ ،» رب  رگم  تسا  راوشد  گرزب و  رایسب  يرمازامن  و   » (1)« نیعِشاخلا یَلَع 

یلص ادخ  لوسر  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  ّتلذ  دنراد و  عضاوت  عوشخ و  زامن  رد  هک  اهنآ  نیعـشاخ و  زا  دارم 
(2) .دنروآ يور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا 

هیلع نینمؤملاریما  تیـالو  هب  دـقتعم  هّیماـما و  هورگ  زا  دـیاب  رازگزاـمن  هکنیا  زا  تسا  هیاـنک  اـی  ریبـعت  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
زامن راوگرزب  ود  نیا  ّتبحمزا  راشرـس  یبلق  اب  هاگره  رازگزامن  هک  تسنیا  دوصقم  اـی  دـنک و  ادـیپ  قّقحت  عوشخ  اـت  دـشاب  مالـسلا 

و دنک ، ادیپ  یلجت  نآ  رد  راگدرورپ  تمظع  یهلا ، هاگشیپ  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  ّتیلباق  دوش و  یم  افصاب  یلقیـص و  وا  بلق  دناوخب 
.دشاب كاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  هک  يا  هنیآ  لثم  ددرگ  یم  لصاح  شیارب  عوشخ  دوخب  دوخ  ًارهق و  دش  نینچ  یتقو 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هضور »  » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 85  / 178

هیلع ّیلع  نم  یتدالوو  ضرف ، مالـسلا  هیلع  ّیلعل  یتیالو  ّنأل  هنم ؛ یتدـالو  نم  ّیلإ  ّبحأ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلعل  یتیـالو 
(3) .لضف مالسلا 

نآ تیالو  اریز  تسا ، رتهب  رت و  ینتشاد  تسود  ترضح  نآ  زا  متدالو  زا  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  متیالو 
.تسا يرترب  تلیضف و  ثعاب  متسه  وا  نادنزرف  زا  هکنیا  ترضح و  نآ  زا  نم  تدالو  یلو  دشاب  یم  بجاو  نم  رب  ترضح 

هیآ 45. هرقب ، هروس  - 1
348/35 ح 27. راونألا : راحب  60 ح 21 ، تارف : ریسفت  - 2

یتیالو : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  299/39 ح 105 . راونألا : راحب  133 ح 92 ، هضورلا : - 3
نم دزن  مناردـپ  هب  تبـسن  نم  تیالو  هیـالوریغب » ینعفنتـال  یبسنو  بسن ، ریغ  نم  ینعفنت  مهل  یتیـالو  یبسن ، نم  ّیلإ  ّبحأ  یئاـبآل 
نم بسن  هک  یلاح  رد  دـشخب  یم  دوس  نم  هب  بسن ، ندوبن  اب  ناشیا  هب  نم  تیالو  اریز  مراد ، اهنآ  هب  هک  یبسن  زا  تسا  رت  بوبحم 

«. 232 راونألا : هاکشم   » .درادن يا  هدیاف  تعفنم و  میارب  تیالو  ندوبن  اب 
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دننام هب  شلیاضفو  قباوس  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مدیزرون  دـسح  دـنک : یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  باتک  نامه  رد   - 86  / 179
: دومرف هک  مدینش  وا  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هچنآ 

.منز یم  امش  ياهتروص  رب  هک  دینیبب  یهاگرکشل  نایم  رد  ارم  دیوش و  رفاک  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  شیرق ؛  هورگ  يا 

: درک ضرع  دومن و  هراشا  ترضح  نآ  هب  دش و  لزان  لیئربج 

.دنهاوخب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ و  رگا  وگب  دّمحم ؛  يا 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ و  رگا  مالـسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعو  هَّللا  ءاـش  نإ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .دنهاوخب مالسلا 

: تسا هدرک  لقن   (2)« بلاطملا ررد   » باتک زا  زجاعملا » هنیدم   » باتک رد  هرس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیس   - 87  / 180

هفیلخ ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دش  جراخ  هنیدم  زا  كوبت  گنج  يارب  هک  یماگنه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يزیگنا هنتف  هب  دوخ  تسردان  ياه  فرح  اـب  نیقفاـنم  دـنامب ، هنیدـم  رد  هک  داد  روتـسد  داد و  رارق  شلها  ناـیم  رد  دوخ  نیـشناجو 

.تسا هدرمش  کچوک  ار  وا  هدربن  دوخ  هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ربمغیپ  دنتفگ : یم  دندرک و  عورش 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لابند  هب  تشادرب و  ار  دوخ  هحلـسا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  شوگ  هب  هک  نیقفانم  ياه  هعیاش  نیا 
: درک ضرع  دید ، هار  نیب  یهاگلزنم  رد  ار  وا  ات  داتفا  هار  هب  ملسو 

ندرمـش کچوک  رطاخب  دیا  هدربن  دوخ  اب  دیا و  هتـشاذگ  یقاب  هنیدم  رد  ارم  امـش  هکنیا  دـنا  هدرک  نامگ  نیقفانم  ادـخ ؛  لوسر  يا 
؟ تسا تسرد  نیا  ایآ  تسا ، نم 

.فالتخا یمک  اب   166 راونألا : قراشم  یگنس ،) پاچ   ) 153/8 راونألا : راحب  140 ح 118 ، هضورلا : - 1
هدوب هللا  همحر  یئاهب  خیـش  ردپ  نیرـصاعم  زا  هک  تسا  يرئاح  يوضر  ینیـسح  هَّللا  همعن  دّیـس  دـنزرف  هَّللا  ّیلو  دّیـس  نآ  ّفلؤم  - 2

.تسا
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يارب مداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وت  هکلب  تسین  يزیچ  نینچ  دنا و  هتفگ  غورد  اهنآ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.شاب نم  نیشناج  تدوخ  لها  نم و  لها  نایم  رد  درگرب و  ما ، هدرک  اهر  ار  اهنآ  نم  هک  يروما 

؟ يدعب ّیبن  ّهن ال  ّالإ أ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  الأ 

؟ تسین نم  زا  دعب  يربمغیپ  هک  تّوبن  هبترم  رد  زج  یشاب ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  دونشخ  ایآ 

.داد همادا  دوخ  رفس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تشگرب و  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

ادخ لوسر  رب  لیئربج  دنتشاذگ ، رارف  هب  اپ  دنتشگ و  يراوتم  نایرکشل  دش و  تسکش  راچد  ترضح  نآ  رکشل  گنج  نآ  رد  ًاقافّتا 
: درک ضرع  دش و  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ترصن و يارب  ار  ناگتشرف  یهاوخب  رگا  هک  تسا  هدومن  ّریخم  ار  امش  هداد و  يزوریپ  حتف و  هدژم  هدناسر و  مالس  امـش  هب  دنوادخ 
.دیایب ات  ناوخب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یهاوخب  رگا  متسرف و  یم  تیرای 

نادرگرب و هنیدـم  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  درک : ضرع  لـیئربج  دومرف ، راـیتخا  ار  یمّود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
: نزب ادص 

.یلع ای  ینکردأ  یلع ، ای  ینکردأ  ثیغلا ، ابأ  ای 

.باتشب نم  کمک  هب  بایرد و  ارم  یلع  يا  ینعی 

هب يزور  .مدوب  هدـنام  هنیدـم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  هب  هک  مدوب  یناسک  زا  مه  نم  دـیوگ : یم  ناـملس 
تخرد زا  ار  نآ  ياه  هخاش  امرخ  تخرد  يالاب  ترـضح  نآ  مدرک ، دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مدوب  هتفر  رهـش  نوریب  رد  یغاب 

.مدمآ نآلا  مدمآ ، کّیبل ،» :» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  مدینـش  ناهگان  مدرک ، یم  عمج  ار  اهنآ  تخرد  نییاپ  رد  نم  درک و  یم  ادـج 
.تخیر یم  کشا  دوب و  هتفرگ  ار  شا  هرهچ  مغ  هکیلاح  رد  دمآ  نیئاپ  تخرد  زا 

: دومرف تسا ؟ هداتفا  یقافّتا  هچ  هدش و  هچ  نسحلاابا ؛  يا  مدرک : ضرع 
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.دبلط یم  کمک  هب  دناوخ و  یم  ارم  نونکا  هدیدرگ و  تسکش  راچد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رکشل 

.راذگب نم  مدق  ياج  رد  ار  دوخ  مدق  دومرف : نم  هب  تشگرب  یتقو  تفر و  مالسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  هب  سپس 

يدایرف دیـسر  اجنآ  هب  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  مدید و  ار  رکـشل  ود  متـشادرب  هک  مدق  هدفه  مداتفا و  هار  هب  وا  لابند  دـیوگ : یم  ناملس 
.دنتشگ ادج  رگیدکی  زا  داتفا و  رکشل  ود  نایم  رد  یفاکش  نآ  يادص  زا  هک  دیشک 

وا مالـس  یلاحـشوخ  اب  ترـضح  نآ  و  درک ، مالـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـش و  لزان  ماـگنه  نیا  رد  لـیئربج 
.تفگ خساپار 

مشخ و اب  ار  نارفاک  دنوادخ  دندرک و  رارف  دندش و  قّرفتم  یگمه  درک ، هلمح  نمشد  رکشل  ناعاجش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نینمؤملاریما ببس  هب  نانمؤم  زا  ار  گنج  رما  ادخ  »(1) و  لاتِقلا َنینِمْؤُملا  هَّللا  یَفَکَو   » دینادرگرب دنربب  يدوس  هکنیا  نودب  یتحاران 

زجاـع و نآ  زا  تّما  همه  هـک  تخاـس  رهاـظ  يا  هزجعم  وازا  و  درک ، تیاـفک  وا  يـالاو  تّـمه  یئاـناوت و  تردـق و  مالـسلا و  هـیلع 
یلص مرکا  ربمغیپ  يادص  دیناسر و  اجنآ  هب  ار  دوخ  مدق  هدفه  هب  هنیدم  زا  هک  تشادرب  هدرپ  وا  زیگنا  تریح  تلیـضف  زا  و  دنناوتان ،

رد وا  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتـهب  تازجعم و  نیرتـگرزب  زا  نیا  و  تفگ ، باوـج  ار  نآ  ودینـش  رود  هار  زا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
(2) .تسا ریظن  یب  تّما  همه  نایم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهرب »  » ریـسفت رد  هللا  همحر  ینارحب   - 88  / 181
: دومرف ملسو 

قزرب هیلع  ّتلظّالإ  تبرغ  امو  سمـشلا  تعلط  امو  رظتنی  وهف  تمی  ملو  کّبحأ  نمو  هبحن  یـضق  دـقف  تاـم  ّمث  کـّبحأ  نم  ّیلع  اـی 
.نامیإو

هیآ 25. بازحا ، هروس  - 1
9/2 ح 354. زجاعملا : هنیدم  - 2
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تسود ار  وت  هک  یسک  تسا و  هتشگ  دیهش  ادخ  هار  رد  دورب  ایند  زا  وت  یتسود  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  یـسک  یلع ؛  يا 
هیاس نامیا  قزر و  هب  وا  رب  هکنیا  رگم  دنک  یمن  بورغ  عولط و  دیـشروخ  و  تسا (1) ، رظتنم  دشاب  هدیسرن  ارف  شگرم  زونه  ودراد 

(2) .دنکفا یم 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد   - 89  / 182

مان هب  نایرکشل  زا  رفن  ود  تخاس ، نآ  هدنامرف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تخادنا و  هار  هب  يرکشل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  دنتـشگرب  یتقو  دنداد و  بیرف  ار  وا  هدز و  گنرین  هدیرب »  » و بطاح » »
گنر دندوب ، هدیدن  هنوگنآ  ار  وا  نآ  زا  دعب  هّیضق و  نیا  زا  لبق  هک  دش  نیگمشخ  يا  هنوگ  هب  ترضح  نآ  دندرک ، یئوگدب  ملسو 

: دومرف سپس  .دمآرد  هزرل  هب  شندب  ءاضعا  و  درک ، مرو  شندرگ  ياهگر  درک ، رییغت  شا  هرهچ 

؟ مکربُخا الأ  مکدنع ، هردق  نم  مظعأ  هَّللادنع  مالسلا  هیلع  ّیلع  ردق  ّنإ  هدیرب ؛ ای 

ار نآ  زا  يا  هشوگ  ایآ  تسا ، امـش  دزن  وا  تمرح  زا  رتشیب  بتارم  هب  دنوادخ  دزن  وا  تمرح  مالـسلا و  هیلع  یلع  شزرا  هدـیرب ؛  يا 
؟ میوگب امش  يارب 

.ادخ لوسر  يا  یلب  دندرک : ضرع 

: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  تسا ، رپ  ناهانگ  زا  اهنآ  نازیم  هّفک  هک  دزیگنا  یمرب  تمایق  رد  ار  یهورگ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :
ياهراک تانـسح و  دوخ  يارب  اراگدرورپ ؛  دـنیوگ : یم  تساجک ؟ امـش  بوخ  ياهراک  تانـسح و  سپ  تسا  امـش  ناهانگ  اـهنیا 

نآ نم  دیرادن  غارـس  باوث  بوخ و  ياهراک  ناتدوخ  يارب  امـش  رگا  هک  دسر  یئادن  یهلا  هاگـشیپ  زا  هاگنآ  .میرادن  غارـس  بوخ 
سپس مهد ، یم  نآ  لباقم  رد  امش  هب  یلماک  شاداپ  مسانش و  یمار 

ْنَم ْمُْهنِمَف  ْهیَلَع  هَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنینِمْؤُملا  َنِم  : » تسا هیآ 23  بازحا ، هروس  رد  لاعتم  راگدرورپ  شیامرف  هب  هراـشا  - 1
افو دـنوادخ  اب  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  هب  هک  دنتـسه  یگرزب  نادرم  ناـنمؤم  ناـیم  زا  ًالیدـْبَت » اُولَّدـَب  اـمَو  رِظَْتنَی  نَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق 
یلع ترضح   ) یضعب دندیسر و  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  نآ  هار  رد  مالسلا ) امهیلع  رفعج  هزمح و  ترضح   ) نانآ زا  یضعب  دندرک ،

.دندادن رییغت  ار  دوخ  دهع  هنوگچیه  دنتداهش و  راظتنا  رد  مالسلا ) هیلع 
306/8 ح 475. یفاک : زا  لقن  هب  303/3 ح7 ، ناهرب : ریسفت  - 2
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رد هچنآ  زا  رتشیب  هب  ناشناهانگ  رب  اهنآ  تانـسح  دـهد ، یم  رارق  اهنآ  تانـسح  هّفک  رد  دروآ و  یم  هارمه  هب  داـب  ار  یکچوک  هقرو 
.دنک یم  ادیپ  حیجرت  تسا  نیمز  نامسآ و  نایم 

دراو ار  اهنآ  همه  ریگب و  ار  دوخ  نایانـشآ  ناکیدزن و  نارهاوخ و  ناردارب و  رداـم و  ردـپ و  تسد  دوش : یم  هتفگ  اـهنآ  زا  یکی  هب 
.نک تشهب 

هک اهنآ  تانسح  اّما  دوب ، هدرک  رپ  ار  اهنآ  ياه  يدب  هّفک  هک  میدید  دوب و  مولعم  اهنآ  ناهانگ  اراگدرورپ ؛  دنیوگ : یم  رشحم  لها 
.دوب يزیچ  هچ  میدیمهفن  درک  ادیپ  حیجرت  ناهانگ  همه  نآرب 

هتفگ وا  هب  هدرب و  دوخ  نمؤم  ردارب  دزن  ار  دوخ  یهدـب  هدـنامیقاب  اهنآ  زا  یکی  نم ؛  ناگدـنب  يا  دـیامرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
خساپ وا  هب  يرگید  مراد ، تسود  يراد  ّتبحم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هکنیا  رطاخ  هب  ارت  نم  و  ریگب ، نم  زا  ار  لوپ  نیا  تسا :

رد یهاوخ  یم  هچنآ  و  مدرک ، راذـگاو  وت  هب  يراد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  یتـّبحم  یتـسود و  رطاـخ  هب  ار  نآ  تسا : هداد 
.نک فّرصت  نم  لام 

، دیزرمآار اهنآ  ناهانگ  اهاطخ و  همه  ینادردق  ناونع  هب  هتشگ و  دونشخ  لمع  نیا  رطاخ  هب  رفن  ود  نآ  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
: دومرف سپس.دینادرگ  بجاو  ناشردام  ردپ و  ناشیا و  يارب  ار  تشهب  و  داد ، رارق  ود  نآ  نازیم  لامعا و  هفیحص  نمض  رد  ار  نآ  و 

.مهنم نوکت  نأ  كاّیإف  رامجلا ، دنع  یمری  يّذلا  فزخلا  نم  رثکأ  ّیلع  ضغبب  رانلا  لخدی  نم  ّنإ  هدیرب ، ای 

تقو هک  ییاه  لافـس  اه و  گنـس  هراپ  زا  دنوش  یم  خزود  شتآ  لخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  ینمـشد  هب  هک  یناسک  انامه  هدـیرب ؛  يا 
(1) .یشاب ناشیا  زا  ادابم  هک  زیهرپب  سپ  دنرتشیب ، دننک  یم  اهر  هرمج  یمر 

تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهرب » ریسفت   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب   - 90  / 183

: تایآلا لیوأت  337/3 ح3 ، ناهرب : ریسفت  66/38 ح6 ، راونألا : راحب  136 ح 70 ، مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  - 1
468/2 ح 37.
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هک دوب  یماگنه  نآ  و  یلوُالاَو ،» َهَرخآلا  َهل  َّنإَو  يدُْـهَلل ×  ًاِّیلَع  َّنإ  : » دومرف تئارق  هنوگ  نیا  ار   (1)« يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنإ   » هفیرش هیآ  هک 
: دومرف دش ، لاوئس  نآرق  زا  ترضح  نآزا 

هیلع یلع  ببـس  هـب  ار  گـنج  رما  دـنوادخ   (2)« لاـتِقلا نینِمْؤُملا  ُهَّللا  یَفَکَو   » راـگدرورپ شیاـمرف  لـثم  تسا  ییاهیتفگـش  نآرق  رد 
همـشچرس مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  یلوُالاَو ،» هَرخآلا  ُهل  َّنإو  يدْهَلل  ًاِّیلَع  َّنإ  : » شیامرف نیا  دـننام  و  درک ، تیافک  نانمؤم  زا  مالـسلا 

(3) .تسا وا  زا  ترخآ  ایند و  یهاشداپ  تسا و  تیاده 

همحر يربط  ریرج  نبا  زا  هک  مدید  نآ -  لّوا  ثلث  رد  ًابیرقت  هعیـش -  ياملع  زا  بقانم  ربتعم  ياه  باتک  زا  یـضعب  رد   - 91  / 184
: دنک یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  شیوخ  دنس  اب  وا  هدرک و  تیاور  هللا 

زا مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  دنتـشگرب ، ردپ  دزن  دنتخادنا و  هاچ  هب  ار  فسوی  دوخ  ردارب  بوقعی  ترـضح  نادنزرف  هک  یماگنه 
بیذکت تفریذپن و  ار  اهنآ  هتفگ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دروخ ، ار  وا  گرگ  دـنتفگ : باوج  رد  درک ، شـسرپ  ار  فسوی  لاوحا  اهنآ 

.درک

، دـندروآ ردـپ  تمدـخ  ار  نآ  و  دـندرک ، ادـیپ  ار  یگرگ  دوخ  هتفگ  تابثا  يارب  و  دـنتفر ، ارحـص  هب  دـندش و  جراخ  وا  دزن  زا  اهنآ 
.درک مالس  بوقعی  هب  دوشگ و  نابز  گرگ 

ار یناسنا  تشوگ  مسق  ادـخ  هب  ادـخ ؛  ربماـیپ  يا  درک : ضرع  يدروخ ؟ ار  مرـسپ  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
متسین امش  رهش  نیا  زا  نم  و  تسا ، مارح  اه  یـشحو  رب  اه  نآ  نادنزرف  ناربمایپ و  تشوگ  ندروخ  یناد  یم  وت  ما و  هدروخن  زگره 

.ما هدش  دراو  رهش  نیا  هب  زورماو 

؟ ییایب اجنیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  و  یتسه ، نیمزرس  مادک  زا  وت  دومرف : وا  هب 

هیآ 12. لیللا ، هروس  - 1
هیآ 25. بازحا ، هروس  - 2

398/24 ح 122. راونألا : راحب  471/4 ح4 ، ناهرب : ریسفت  - 3
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.منیبب اجنآ  رد  ار  مناردارب  زا  یکی  مور و  ناسارخ  هب  ات  مدرک  روبع  اجنیا  زا  ما و  هدمآ  رصم  زا  درک : ضرع 

؟ يور یم  وا  ترایز  هب  يروظنم  هچ  هب  دومرف : وا  هب  بوقعی 

هک درک  تیاکح  ار  دـنوادخ  شیامرف  لیئربج  قیرط  زا  وا  مدوب ، یتشک  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تردـپ  اب  درک : ضرع 
دشابن اهنآ  شوگ  هب  ندناسر  ای  نارگید و  هب  نداد  ناشن  شدصق  دنک و  ترایز  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ردارب  هک  یـسک  تسا : هدومرف 

زاار وا  هانگ  هد  و  دسیونب ، شیارب  هنـسح  هد  درادرب  هک  یمدق  ره  يارب  دنوادخ  دننک ، فیرعت  وا  زا  لمع  نیا  رطاخ  هب  هک  دهاوخنو 
.درب الاب  ار  شماقم  هجرد  هد  و  دربب ، نیب 

دیوش یمن  هداد  یشاداپ  دشاب  راگدرورپ  تعاطا  هک  یئاهراک  رب  یشحو  تاناویح  هورگ  امش  دومرف : مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
: درک ضرع  ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  سپ  دیوش  یمن  رفیک  اه  ینامرفان  ناهانگرب و  و 

.هتعیشلو نیلسرملا  دّیس  ّیصو  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  کلذ  باوث  لعجأ 

.منک یم  میدقت  ترضح  نآ  نایعیش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  ّیصو  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  شاداپ  باوث و 

.دیسیونب دیونشب و  دیوگ  یم  گرگ  نیا  هچنآ  دومرف : شنادنزرف  هب  بوقعی  ترضح 

هب درک و  وگتفگ  وا  اـب  شدوـخ  بوـقعی  اذـل  مینک ، یمن  تبحـص  اـهنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  اـب  زج  ناـیاپراهچ  اـم  تفگ : گرگ 
.دینک مهارف  رفس  هشوت  داز و  گرگ  نیا  يارب  دومرف : هاگنآ  .دنسیونب  اهنآ  ات  تفگ  شنادنزرف 

.مرادن دینک  مهارف  میارب  امش  هک  يا  هشوت  هب  یجایتحا  ما و  هتشادنرب  هارمه  هب  يا  هشوت  زگره  تفگ : گرگ 

؟ تسیچ وت  رکف  نیا  أشنم  ینک و  یم  نینچ  ارچ  دومرف : بوقعی 

دهاوـخن يزور  نودـب  ار  یندـب  چـیه  وا  هدرک و  هداـمآ  اـهنآ  يارب  يزور  هدـیرفآ و  ار  اـه  ندـب  هک  مدـقتعم  يدـنوادخ  هب  تفگ :
(1) .تشاذگ

62 ح27. تازجعملا : رداون  - 1
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ثیدح نیاو  درک -  تبحـص  ناپوچ  اب  یگرگ  نآ  رد  تشذگ و  لّوا  باب  رد  هک  ثیدح 30 -  نیب  ًارهاظ  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.تسا ضقانت  مینک ، یم  تبحص  اهنآ  نانیشناج  ناربمایپ و  اب  طقف  ام  تفگ : گرگ  هک 

زاجعا هب  درک  تبحص  ربمایپ  ّیـصو  ربمایپ و  ریغ  اب  گرگ  هک  قباس  ثیدح  رد  مییوگب : ضقانت  ندش  فرطرب  يارب  تسا  نکمم  و 
مه تاداـمج  زا  یّتـح  يزیچ  نینچ  هک  تسا  مولعم  و  دوب ، ترـضح  نآ  ییـالو  فّرـصت  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.دنک یم  ادیپ  قّقحت  یلوا  قیرط  هب  تاناویح  زا  تسا و  هتفرگ  تروص 

ماقم رد  شربمغیپ  ایدـهد  هزاجا  دـنوادخ  هکنآ  نودـب  تسا و  هدوبن  راگدرورپ  هزاـجا  تسا  هتفگن  نخـس  هک  تیاور  نیا  رد  اـّما  و 
.تسین نکمم  اهنآ  نتفگ  نخس  دنک  ایوگ  ار  وا  نابز  زاجعا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفص   - 92  / 185
: دومرف ملسو  هلآو 

: دومرف هک  دوب  نیا  اهوگتفگ  نآ  زا  یتمسق  درک ، وگتفگ  نم  اب  درب و  الاب  اهنامسآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  یماگنه 

.میلع یش ء  ّلکب  وهو  نطابلاو  رهاظلاو  رخآلا  ّیلع  لّوألا و  ّیلع  دّمحم ، ای 

.دناد یم  ار  يزیچ  ره  وا  تسا و  نطاب  رهاظ و  رخآ و  یلع  تسا ، لّوا  یلع  دّمحم ؛  يا 

: دومرف درک و -  ریسفت  میارب  ار  تالمج  نآ  شدوخ  فیصوت  زا  دعب  هاگنآ -  تسین ؟ وت  فاصوا  نیا  ایآ  ادنوادخ ؛  مدرک : ضرع 

.متفرگ قاثیم  وا  زا  هک  تسا  ناماما  زا  یسک  لّوا  ینعی  تسا  لّوا  یلع 

.درک دهاوخ  مّلکت  مدرم  اب  هک  تسا  يا  هدنبنج  وا  منک و  یم  حور  ضبق  ار  وا  هک  تسا  یسک  رخآ  ینعی  تسا  رخآ  یلع 

یحو قیرط  زا  وت  هب  هک  ار  هچنآ  همه  ینعی  تسا  رهاظ  یلع  دّمحم ؛  يا 
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.مدرک رهاظ  وا  يارب  متفگ 

.هنود ّرس  کنیبو  ینیب  امیف  سیلف  کیلإ ، هتررسأ  يّذلا  يّرس  هتنطبأ  نطابلا ، ّیلع  دّمحم ؛ ای 

.مارح وأ  لالح  نم  تقلخ  ام  ّلکب  میلع  ّیلع  دّمحم ؛ ای 

رد وا  مداد و  رارق  مه  یلع  نطاب  رد  يدرک ؛  ناهنپ  وت  مدرک و  ربخاب  نآ  زا  ار  وت  هک  يّرـس  نآ  ینعی  تسا  نطاـب  یلع  دّـمحم ؛  يا 
.دنادن وا  هک  تسین  وت  نم و  نیب  يّرس  سپ  دراد ، ناهن 

(1) .دناد یم  ار  نآ  تسا و  ملاع  ما  هدیرفآ  مارح  ای  لالح  زا  هچنآ  هب  یلع  دّمحم ؛  يا 

رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  عفار  وبا  زا  باتک  نامه  رد   - 93  / 186
: دومرف وا  هب  دیلام  وا  نامشچ  هب  ناهد  بآ  دناوخ و  ربیخ  زور 

.تسا هدومرف  نم  هب  يروتسد  نینچ  دنوادخ  تسیاب ، مدرم  نیب  رد  يدرک  حتف  ار  هعلق  یتقو 

درک فّقوت  مدرم  نیب  رد  و  دوشگ ، ار  ربیخ  هعلق  حبـص  ماگنه  مدوب ، وا  هارمه  هب  نم  داتفا و  هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : عفار  وبا 
داد روتسد  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : مدرم  دیـشک و  لوط  یتّدم  وا  فّقوت  داتـسیا ، و 

.دنروآرد دوخ  فّرصت  هب  دنریگب و  تسا  هدرک  حتف  هک  ار  يرهش 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  متفگ  مدرک و  ضرع  ار  نایرج  مدش و  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـیوگ : عفار  وبا 
یم یئوگزار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دنوادخ  دنتفگ : دندید  نینچ  هک  يا  هّدـع  و  داتـسیا ، یتّدـم  مدرم  نیب  دـیدومرف  رما  هک  روطنامه 

.دنک

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ 

هب 68/53 ح 65  رد ج : ار  نآ  و 180/94 ح 7 و  و 38/40 ح 73 ، 377/18 ح 82 ، راونألا : راحب  514 ح 36 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
.تسا هدرک  لقن   63 تاجردلارئاصب : رصتخم  زا  لقن 
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.نینح مویو  كوبت ، هبقع  موی  و  فئاطلا ، موی  هاجان  هَّللا  ّنإ  عفار ، ابأ  ای  معن 

(1) .درک وگتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نینح  كوبت و  گنج  زور  رد  فئاط و  هعلق  حتف  زور  رد  دنوادخ  عفار ؛  وبا  يا  یلب 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و   - 94  / 187

: دومرف فئاط  لها  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ربیخلا هب  هَّللا  حتفی  یسفنک  ًالجر  مکیلإ  ّنثعبأل 

.دیاشگ یم  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  دنوادخ  تسا ، نم  ناج  هلزنم  هب  نم و  سْفن  هک  متسرف  یم  امش  يوس  هب  ار  يدرم 

مالـسلا هیلع  یلع  هکنآ  زا  دعب  سپـس  ورب ، فئاط  فرط  هب  دومرف : وا  هب  دناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیدرگ  حبـص  هک  یماگنه  و 
هیلع یلع  دندیـسر  اجنآ  هب  یتقو  .دننک و  چوک  وا  يوس  هب  ات  داد  روتـسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دش  فئاط  لخاد 

.دنام اجنآ  رد  وا  و  نامب ، اجنامه  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک ، هدهاشم  هوک  يالاب  رد  ار  مالسلا 

؟ تسا یئادص  هچ  نیا  دش : لاوئـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  میدینـش  دعر  يادص  دـننامه  یئادـص  دـیوگ : يوار 
: دومرف

.مالسلا هیلع  ًاّیلع  یجانی  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ 

(2) .دنک یم  وگتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

: دنک یم  لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  شباتک  رد  یشرق  رفعج  نب  دّمحم   - 95  / 188

ات .داد  یم  ماجنا  تشاد  يراک  ترضح  نآ  رگا  دوب و  سونأم  ترـضح  نآ  اب  هک  تشاد  يدوهی  یتسود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دیدرگ يدیدش  تشحو  راچد  وا  يارب  دش و  نوزحم  وا  لاح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفر ، ایند  زا  يدوهی  هکنآ 

: دومرف هدرک و  یهاگن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوب  نادنخ  هکیلاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.322 صاصتخإلا : 527 ح 11 ، مارملا : هیاغ  154/39 ح 11 ، راونألا : راحب  411 ح 5 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
528 ح 16. مارملا : هیاغ  155/39 ح 16 ، راونألا : راحب  412 ح 10 ، تاجردلا : رئاصب  - 2
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؟ دش هچ  وت  يدوهی  قیفر  نآ  نسحلاابا ؛  يا 

.تفر ایند  زا  دُرم و  وا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ يدرک تشحو  يدش و  نوزحم  وا  يارب  دومرف :

.ادخ لوسر  يا  یلب  درک : ضرع 

؟ ینیبب ار  وا  يراد  تسود  ایآ  دومرف :

.امش يادف  هب  مردام  ردپ و  یلب  درک : ضرع 

.نک هاگن  ریگب و  الاب  ار  دوخ  رس  دومرف :

هب هک  دـید  دـجربز  زا  ار  یگنر  زبس  دـبنگ  اجنآ  رد  تفر و  رانک  وا  نامـشچ  لباقم  زا  مراهچ  نامـسآ  اـت  اـه  هدرپ  درک  هاـگن  یتقو 
: دومرف .تسا  ّقلعم  یهاگ  هیکت  نودب  یهلا  تردق 

.هّنجلا یفًادغ  کعمو  یعم  نونمؤملا  کتعیشو  سوجملاو ، يراصنلاو  دوهیلاو  هّمذلا  لهأ  نم  کّبحی  نمل  اذه  نسحلاابأ  ای 

يادرف وت  نایعیـش  یلو  دـنراد ، تسود  ار  وت  هک  تسا  سوجم  يراصن و  دوهی و  هّمذ و  لها  زا  یناسک  هاـگیاج  نیا  نسحلااـبا ؛  يا 
(1) .دنتسه وت  نم و  رانک  تشهب  رد  تمایق 

: میئوگ یم  اریز  دینادن ، دـیعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناملـسم  ریغ  ناتـسود  يارب  ار  ماقم  تلزنم و  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
خزود اهنآ  هاگیاج  ندوب  رفاک  رطاخ  هب  هچ  رگا  هک : هدـش  لقن  وا  ریغ  دوب و  لداع  رفاک و  هاشداپ  هک  ناوریـشونا  هب  تبـسن  نآ  ریظن 

نیا هب  تبـسن  اهنآ  ّتبحم  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  تیالو  هک  تسا  حـضاو  ًالماک  و  دـنوش ، یمن  باذـع  اـجنآ  رد  یلو  تسا 
هاگیاج زا  دنشاب  هتـشاد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  هک  اهنآ  اذل  و  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تمظع  شزرا و  زا  وکین  تافص 

.دنوش یم  دنم  هرهب  يرترب 

ماما تمدـخ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  میهاربا  نب  لماک  زا  راونألا » راحب   » باـتک رد  هللا  همحر  یـسلجم   - 96  / 189
نآ زا  متفگ : دوخ  اب  مسرب  مالسلا  هیلع  يرکسع 

(. فالتخا یمک  اب   ) 200/3 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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نم راتفگ  هدیقع و  لثم  اهنآ  راتفگ  اهنآ و  هدیقع  هک  دنوش  یم  تشهب  دراو  یناسک  اهنت  هک  تسین  هنوگنیا  ایآ  منک  لاوئس  ترضح 
؟ دشاب

راگدرورپ تّجح  ادخ و  ّیلو  متفگ : دوخ  اب  .تسا  هدیـشوپ  یگنر  دیفـس  فیطل  مرن و  سابل  مدید  مدش  دراو  ترـضح  نآ  رب  یتقو 
نآ دننام  ندیشوپ  زا  میـشاب و  هتـشاد  تشذگ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  هک  دهد  یم  روتـسد  ام  هب  دشوپ و  یم  یـسابل  نینچ  شدوخ 

.دنک یم  یهن 

نت هب  یهایسربز  نیمشپ  سابل  هک  داد  ناشن  وا  هب  دز و  الاب  ار  كرابم  نیتسآ  درک ، یم  مّسبت  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دومرف دراد ،

.مکل اذهو  هَّلل  اذه 

.تسا امش  رطاخ  هب  يدید  هچنآ  تسادخ و  يارب  نیا 

كدوک هب  ممشچ  دزرانک ، ار  هدرپ  نآ  دیزو و  يداب  متـسشن ، دوب  نازیوآ  نآ  رب  يا  هدرپ  هک  يرد  رانک  مدرک و  مالـس  وا  رب  هاگنآ 
: دومرف نم  هب  دوبن ، وا  ّنس  رتشیب  لاس  راهچ  دودح  هک  داتفا  يا  هراپ  هام 

تفرعم هک  یناسک  زج  ایآ  ینک  لاوئـس  ات  يا  هدـمآ  وا  تمحر  ِرد  راگدرورپ و  تّجح  ادـخ و  ّیلو  تمدـخ  میهاربا ؛  نب  لماک  يا 
؟ دوش یم  تشهب  دراو  یسک  دنراد  ار  وت  راتفگ  ووت 

: دومرف .تسا  هدوب  نم  دوصقم  نیمه  مسق  ادخ  هب  یلب  مدرک : ضرع 

یم هتفگ  هیّقح  اهنآ  هب  هک  دنوش  یم  تشهب  دراو  یهورگ  مسق  ادخ  هب  دنوش ، یم  تشهب  لخاد  یمک  رایـسب  دارفا  دـشاب  نینچ  رگا 
.دوش

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  نم ؛  رورس  يا  مدرک : ضرع 

.هلضفو هّقح  ام  نوردیالو  هّقحب  نوفلحی  مالسلا  هیلع  ّیلعل  مهّبح  نم  موق 

وا لیاضف  وا و  ّقح  زا  يزیچ  دنروخ و  یم  مسق  مالسلا  هیلع  یلع  ّقح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یتسود  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا 
.دنناد یمن 

: دومرف سپس  درک و  توکس  یتّدم  زا  دعب 
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.انئش ءاش  اذإف  هَّللا ، هّیشمل  هیعوأ  انبولق  لب  اوبذک  هضّوفملا  هلاقم  نع  هلأست  تئجو 

زین ام  دهاوخب  وا  هاگره  تسا ، یهلا  ّتیشم  فرظ  ام  ياهلد  هکلب  دنیوگ  یم  غورد  اهنآ  ینک ، لاوئـس  هّضوفم  راتفگ  زا  يا  هدمآ  و 
.میهاوخ یم 

«. دهاوخب دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دنهاوخ  یمن   » (1)« هَّللا ءاشَی  ْنأ  ّالإ  َنوُؤاشَت  امَو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  و 

نم هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دعب  منزب ، رانک  ار  نآ  متـسناوتن  مدرک  هچره  نم  تشگرب و  لّوا  لاح  هب  هدرپ  سپـس  دیوگ : لماک 
: دومرف مّسبت  اب  درک و  یهاگن 

؟ تفگن خساپ  وت  تالاوئس  هب  نم  زا  دعب  تّجح  رگم  يا ، هتسشن  زونه  ارچ  لماک ؛  يا 

.مدیدن ار  وا  نایرج  نآ  زا  دعب  و  مدش ، جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  لزنم  زا  متساخرب و  نم 

(2) .درک لقن  هنوگ  نیمه  میارب  وا  مدرک و  لاوئس  ار  ثیدح  نیا  شدوخ  زا  مدرک و  تاقالم  ار  لماک  نم  دیوگ : میعن  وبا 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد   - 97  / 190

وا زج  یـسک  هک  دومرف  تمحرم  وت  هب  تلیـضف  شاداپ و  يا  هزادـنا  هب  يداد  ماجنا  هک  یلمع  نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  نسحلااـبا ؛  يا 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  مالسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّوبحم  نیأ  دنز : گناب  يا  هدننکادن  تمایق  زور  دناد ، یمن 

؟ دنتسه اجک 

: دوش هتفگ  اهنآ  هب  دنزیخ ، اپب  راکوکین  حلاص و  صاخشا  زا  یهورگ 

، هّنجلا مهولخدأف  همایقلا  تاصرع  نم  متئش  نم  مکیدیأب  اوذخ 

هیآ 30. رهد ، هروس  - 1
ح 20، و163/72  و117/70 ح5 ، 253/50 ح7 ، رد ج : و  ح 35 . و 50/52  ح 16 ،  336/25 راونألا : راـحب  ، 159 یـسوط : هبیغ  - 2

.تسا هدیدرگ  رکذ  ثیدح  زا  ییاه  شخب  و302/79 ح 12
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.لجر فلأ  فلأ  تاصرعلا  کلت  لهأ  نم  هتعافشب  وجنی  مهنم  لجر  ّلقأو 

یـسک اهنآ  نایم  رد  دینک ، دراو  تشهب  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  دیهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  ره  دینک و  وجتـسج  تمایق  هصرع  نیا  رد 
(1) .دننک یم  ادیپ  تاجن  تمایق  هصرع  نآ  زا  رفن  نویلیم  کی  وا  تعافش  هب  تسا  رتمک  نارگید  زا  وا  تعافش  هرهب  هک 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  بوقعی  نب  دّمحم   - 98  / 191

ادخ لوسر  دروآ  درگ  همکاحم  يارب  هدیرفآ  تقلخ  يادـتبا  زا  هک  ار  دوخ  تاقولخم  مامت  دـنوادخ  دـسر و  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
یگنر زبـس  هماـج  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنناوخب ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ملـسو و  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

گنرلگ يابیز  هماج  نآ  زا  دعب  دنناشوپب ، يا  هماج  نینچ  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک ، نشور  ار  برغم  قرـشم و  نیب  هک  دنناشوپب 
نـشور ینارون و  برغم  قرـشم و  نیب  نآ  رطاخ  هب  هک  دنناشوپب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  مادـنا  هب  ار  يدـنلب 

.دنناشوپب يا  هماج  نینچ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ددرگ ،

.رانلا رانلا  لهأو  هّنجلا ، هّنجلا  لهأ  لخدن  هَّللاو  نحنف  سانلا ، باسح  انیلإ  عفدیف  انب  یعدی  ّمث 

خزود دراو  ار  خزود  لها  تشهب و  دراو  ار  تشهب  لها  ام  مسق  ادخب  دننک ، راذگاو  ام  هب  ار  نامدرم  باسح  دـنناوخب و  ار  ام  سپس 
.مینک

تـشهب لها  هک  یتقو  میوش ، غراف  قلخ  باـسح  زا  اـت  دنتـسیاب  یهلا  شرع  راـنک  فص  ود  رد  یگمه  دـنناوخب ، ار  ناربماـیپ  هاـگنآ 
ار تشهب  لها  زا  مادک  ره  هک  دـهد  ّتیرومأم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملاع  راگدرورپ  دـندش  شتآ  لخاد  خزود  لها  تشهب و  لخاد 
هک یـسک  مسق  ادخب  دروآرد و  اهنآ  جاودزا  هب  ار  یتشهب  ناروح  دـنادرگ و  نکاس  دـنراد  هک  یبتارم  بسح  هب  شدوخ  هاگیاجرد 

اهنآ جاودزا  دقع  و  دنک ، یم  مهارف  تشهب  رد  ار  تشهب  لها  جاودزا  همانرب 

 . نمض ح 8  28/42 راونألا : راحب  ، 110 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  - 1
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تسا و وا  هب  تبـسن  دنوادخ  مارکا  زازعا و  رطاخب  نیا  درادن و  یبصنم  نینچ  یـسک  وا  زج  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناوخ  یم  ار 
.تسا هداهن  ّتنم  هداد و  يرترب  نآ  هب  ار  وا  هک  تسا  یتلیضف 

، ددنبب ار  تشهب  ياهرد  دندش  دراو  نآ  رد  تشهب  لها  یتقو  هک  تسا  وا  و  دنکفا ، شتآ  هب  ار  شتآ  لها  هک  تسا  وا  مسق  ادخب  و 
.ددنبب ار  مّنهج  ياهرد  دندش  لخاد  نآ  رد  خزود  لها  یتقو  و 

.هیلإ رانلا  باوبأو  هیلإ  هّنجلا  باوبأ  ّنإف 

(1) .دوش راذگاو  وا  هب  مّنهج  تشهب و  ياهرد  رایتخا  و 

: دنک یم  لقن  ّتنس  لها  قیرط  زا  نیقیلا »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس   - 99  / 192

، دور یم  هار  نیمز  يور  هک  دید  تسا  کبک  هیبش  هک  ار  يا  هدنرپ  ناهگان  دز  یم  مدـق  افـص  رب  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
امش رب  مالس  درک : ضرع  هدنرپ  درک ، مالس  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفرگ ، رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  رد  یتقو 

: دومرف .نانمؤم  ریما  يا  داب  امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  و 

؟ ینک یم  هچ  اجنیا  هدنرپ ؛  يا 

ملوغـشموا و دیجمت  سیدقت و  هب  میوگ و  یم  حیبست  ار  ادخ  ناکم  نیا  رد  تسا  لاس  دص  راهچ  نم  نانمؤم ؛  ریما  يا  درک : ضرع 
.منک یم  تدابع  لماک  روط  هب  ار  وا 

یم هچ  نآ  هّیهت  يارب  تسین ، یندیماشآ  یندروخ و  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  افـص  هدـنرپ ؛  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: درک ضرع  ؟ ینک

اذإو عبـشأف ، کیّبحمو  کتعیـشل  هَّللا  توعد  تعج  امّلک  ّینإ  نینمؤملاریمأ  اـی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  کـتبارقو 
.يورأف کیبصاغو  کیضغبم  یلع  هَّللا  توعد  تئمض 

یم اعد  امش  ناتسود  نایعیش و  يارب  موش  یم  هنـسرگ  هاگ  ره  مسق ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  امـش  يدنواشیوخ  هب 
موش یم  هنشت  هاگ  رهو  موش ، یم  ریس  منک 

لقن هب  337/7 ح 24 و 316/27 ح 14  راونألا : راحب  455/4 ح 1 ، ناهرب : ریسفت  526/5 ح 19 ، یفاولا : 159/8 ح 154 ، یفاکلا : - 1
.155 رضتحم : زا 
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(1) .موش یم  باریس  منک  یم  نیرفن  ار  امش  قح  نیبصاغ  امش و  نانمشد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش   - 100  / 193
: دومرف ملسو 

؟ کلاذهو یل  اذه  مّنهجل : تلقو  اوزوج  سانلل : لیقو  طارصلا  تمدقو  مّنهج  ریفش  یلع  تفقو  اذإ  ّیلع  ای  کب  فیک 

مّنهج هب  هاـگنآ  دـننک ، روبع  طارـص  رب  هک  دـنهد  روتـسد  ار  مدرم  یتسیاـب و  مّنهج  هبل  رب  هک  یتـقو  دوب  یهاوخ  هنوـگچ  یلع ؛  يا 
؟ یهد تاجن  مّنهج  زا  ار  يا  هّدع  ینک و  هلاوح  مّنهج  هب  ار  يا  هّدع  ینعی  نم ، يارب  يرگید  نیا  و  وت ، يارب  نیا  یئوگب :

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  دننک  یم  روبع  تمالس  هب  هک  اهنآ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

.تنک ثیح  کعم  کتعیش  کئلُوا 

(2) .دوب دنهاوخ  وت  اب  یشاب  اجک  ره  هک  دنشاب  یم  وت  نایعیش  اهنآ 

: تسا هدورس  وکین  هچ  رعاش  و 

نامأ یل  كؤالو  نسحابأ 

میحجلا قلخلا  یلع  ترفز  اذإ 

دبع رانلا  ّرح  فاخی  فیکو 

میسق اهل  تنأو  مکیلاوی 

.دشک هلعش  نایمدآ  رب  مّنهج  هک  یتقو  تسا ، ناما  نم  يارب  وت  تیالو  یتسود و  یلع  يا 

.یتسه نآ  هدننک  تمسق  وت  اریز  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  امش  هک  يا  هدنب  دسرتب  شتآ  ترارح  زا  هنوگچ  و 

تسا هدرک  لقن  داب -  اهنآ  رب  ادخ  دورد  هک  شناردپ -  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 101  / 194
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

235/41 ح 6. راونألا : راحب  ، 36 هضورلا : ، 162 لئاضفلا : 72 ب 92 ، نیقیلا : - 1
 . 197/39 ح 8 راونألا : راحب  سلجم 3 ، 94 ح 55  یسوط : یلاما  - 2
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رد مدـید  ار  اهنآ  گرزب  کچوک و  هک  يروط  هب  دـندیدرگ  راکـشآ  میارب  دـندش و  هداد  ناـشن  نم  هب  رذ  ملاـع  رد  متّما  یلع ؛  يا 
ترفغم بلط  امـش  يارب  مدرک و  روبع  تنایعیـش  وت و  هب  نم  اجنآ  رد  دوب ، هدشن  هدیرفآ  زونه  اهنآ  داسجا  دـندوب و  حور  هک  یلاح 

.مدرک

.وگب میارب  رتشیب  منایعیش  دروم  رد  ادخ !  لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

مکنع تبهذو  دـئادشلا ، مکنع  تجّرف  دـق  ردـبلا ، هلیل  رمقلاـک  مکهوـجوو  مکروـبق  نـم  کتعیـشو  تـنأ  جرخت  ّیلع ؛  اـی  دوـمرف :
.هبساحملا یف  سانلاو  هدئام ، مکل  عضوتو  نونزحتالو ، سانلا  نزحیو  نوفاختالو ، سانلا  فاخی  شرعلا ، تحت  نّولظتست  نازحألا ،

یتخـس دشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  لثم  ناتیاه  هرهچ  هکیلاح  رد  دیئآ  یم  نوریب  دوخ  ياهربق  نایم  زا  تنایعیـش  وت و  یلع ؛  يا 
دنسرت یم  رگید  نامدرم  دنکفا ، یم  هیاس  امش  رب  یهلا  شرع  تسا ، هتشگ  لیاز  امش  زا  اه  هّصغ  اه و  مغ  هدش و  فرطرب  امش  زا  اه 
باسح لوغـشم  مدرم  هکیلاح  رد  دننارتسگب  هرفـس  امـش  يارب  و  دیرادن ، یمغ  هنوگچیه  امـش  دنکانمغ و  اهنآ  دیـسرت ، یمن  امـشو 

(1) .دنتسه

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  دوعـسم  نبا  زا  بقانم »  » باتک رد  تسا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  هک  یمزراوخ   - 102  / 195
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع 

لّوا دندوب و  لیئربج  لیئاکیم و  وا  زا  دعب  و  دوب ، لیفارسا  تفرگ  ردارب  دوخ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  لها  زا  هک  یسک  لّوا 
دعب دنراد ، شود  هب  ار  یهلا  شرع  هک  دنتسه  یناگتشرف  دنا  هدیدرگ  رختفم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  هب  نامسآ  لها  زا  هک  یناسک 

.تسا لیئارزع  ینعی  حور  ضبق  هتشرف  وا  زا  دعب  تسا و  تشهب  راد  هنازخ  هک  تسا  ناوضر  اهنآزا 

 . مالسلا مهیلع  ءایبنألا  یلع  مّحرتی  امک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یّبحم  یلع  مّحرتی  توملا  کلم  ّنإو 

84 ح 5. تاجردلا : رئاصب  و 27/68 ح 50 ، 180/7 ح 20 ، راونألا : راحب  68 ح 27 ، هعیشلا : لئاضف  - 1
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(1) .دیامن یم  مّحرت  ناربمایپ  رب  هک  روطنامه  دنک  یم  محر  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناتسود  هب  وا  و 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما   - 103  / 196

دّیـس دّمحم  دعب  ءامـسلاو  ضرالا  لهأ  لضفأ  هلعجو  ءافطـصإلاب ، هابحو  ءاضترإلاب ، هَّللا  همرکأ  نم  همدـخب  مکیلع  هَّللا  دابع  رـشاعم 
.هئادعأ هاداعمو  هئایلوأ  هالاومبو  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءایبنألا 

نایم زا  دیدنـسپ و  اروا  هکنیا  هب  تشاد ، یمارگ  درک و  مارکا  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  ندرک  تمدخ  هب  داب  امـش  رب  ادخ ؛  ناگدـنب  يا 
هک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زا  دعب  نیمز  اهنامسآ و  لها  نیرتهب  ار  وا  و  درک ، اطع  ءافطـصا  هبتر  وا  هب  دیزگرب و  دوخ  قلخ 

ینمشد مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  ترـضح  نآ  ناتـسود  اب  ندرک  یتسود  هب  داب  امـش  رب  ،و  داد رارق  تسا  ءایبنا  رورس 
.وا نانمشد  اب  ندرک 

 : دومرف هکنیا  ات  داد  همادا  ار  دوخ  مالک  و 

ياههوک زا  رت  نیگنـس  رتگرزب و  یناهانگ  وا  ناهانگ  هّفک  رد  دـنوادخ  هکیلاح  رد  دـنروآ  یم  ار  وا  نایعیـش  زا  یکی  تمایق  يادرف 
دنرادن یّکـش  دش و  كاله  ادخ  هدنب  نیا  دنیوگ : یم  دـننک  یم  هراظن  ار  نآ  هک  یمدرم  تسا ، هداد  رارق  جاّوم  ياهایرد  راوتـسا و 

.دشاب راتفرگ  دیاب  هشیمه  يارب  یهلا  باذع  رد  تسا و  ناگدشدوبان  زا  هک 

نآ لباقم  رد  ایآ  تسا ، هدنکفا  تکاله  هب  ارت  هک  تسا  یناهانگ  اهنیا  راکاطخ ؛  هدنب  يا  دسر : یئادن  راگدرورپ  هاگـشیپ  زا  هاگنآ 
؟ منک تشهب  دراو  دوخ  تمحر  هب  مهد و  شاداپ  اهنآ  هب  ارت  هک  يراد  یئاه  یبوخ  تانسح و 

.مناد یمن  ایادخ  دیوگ : یگدنکفارس  اب  ادخ  هدنب  نآ 

رسپ ینالف  نم  وگب : نزب و  دایرف  تمایق  روانهپ  هنحص  نیا  رد  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیوگ : راگدرورپ  يدانم  هرابود 
تسا نیگنس  اهایرد  اههوک و  دننام  هک  دوخ  ناهانگ  ریسا  متسه ، رهش  نالف  لها  ینالف و 

580 ح 26، مارملا : هیاغ  ، 103/1 هّمغلا : فشک  ، 133 هّدوملا : عیبانی  ، 32/2 بوشارهش : نبا  بقانم  72 ح 49 ، یمزراوخ : بقانم  - 1
تبقنم 64.  132 هبقنم : هئام  و 110/39 ح 17 ، نمض ح 10 ،  335/38 راونألا : راحب  ، 50/2 بولقلا : داشرإ 
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هدرک یششخب  ای  یناسحا  وا  هب  نم  هک  دیتسه  رشحم  نیا  نایم  رد  امـش  زا  کیمادک  مرادن ، اهنآ  لباقمرد  یبوخ  ياهراک  ما و  هدش 
.تسا نآ  هب  نم  جایتحا  تقو  نآلا  اریز  دسرب ، نم  دایرف  هب  نونکا  نآ  شاداپ  هب  مشاب ،

یبا نب  ّیلع  دهد  باوج  وا  هب  رـشحم  لها  نایم  رد  هک  یـسک  لّوا  دنزب ، اجنآ  رد  يدایرف  نینچ  یهلا  نامرف  قبط  مه  ادخ  هدـنب  نآ 
: دیامرف یم  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط 

.یتوادعب مولظملا  یتّبحم ، یف  نحتمملا  اهّیأ  کیّبل  کیّبل 

.يدش عقاو  منانمشد  متس  ملظ و  دروم  نم  اب  ینمشد  رطاخ  هب  يدش و  ناحتما  نم  یتسود  ّتبحم و  رد  هک  یسک  يا  کّیبل ؛  کّیبل 

هک یهورگ  نآ  هاگنآ  .تسا  رتمک  وا  ناراکبلط  زا  اهنآ  هّدـع  هچرگ  دنـسر  یم  وا  دایرف  هب  يدایز  هّدـع  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ار ام  درک و  یم  یکین  ام  هب  وا  میتسه ، صخش  نیا  ینامیا  ناردارب  ام  دنیوگ : یم  ترضح  نآ  هب  دنا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه 

همه زا  ام  درک ، یم  عضاوت  تشاد  هک  یـششخب  ناـسحا و  همه  اـب  اـم  اـب  شیاـهدروخرب  ترـشاعم و  رد  دومن و  یم  مارتحاو  مارکا 
.میدیشخب وا  هب  ار  اهنآ  میتشذگ و  دوخ  ياهباوثو  اهتعاط 

؟ دیوش یم  تشهب  دراو  یلمع  هچ  هب  هنوگچ و  ناتدوخ  امش  سپ  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع 

.ددرگ یم  وا  لاح  لماش  دشاب  هتشاد  تسود  ار  امش  سک  ره  هک  یهلا  تیاهن  یب  تمحر  هب  ام  دننک : یم  ضرع 

دندرک یـششخب  نینچ  وا  هب  دندوب و  وا  نمؤم  ناردارب  اهنیا  ادخ ، لوسر  ردارب  يا  هک  دـسر  یئادـن  راگدرورپ  هیحان  زا  رگید  هبترم 
اب شا  یتسود  رطاخ  هب  هدوب  وا  نم و  نیب  هک  ار  وا  ناهانگ  متـسه  مکاح  شناهانگ  وا و  نیب  هک  نم  ینک ؟ یم  وا  هب  یناسحا  هچ  وت 

دوش و یسررب  دیاب  اهنآ  هب  شیراکهدب  هدرک و  اهنآ  هب  هک  یمتس  هتفرگ و  تروص  مناگدنب  وا و  نیب  هک  یناهانگ  اّما  مدیـشخب ، وت 
.دنک یمن  ادیپ  تاجن  دوشن  صالخ  اهنآ  زا  ات  ددرگ و  همکاحم 

.داد مهاوخ  ماجنا  یهد  روتسد  ارم  هچنآ  ادنوادخ ؛  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع 

وا اب  دنتسه و  اوعد  فرط  هک  اهنآ  يارب  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
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باوث و زا  هچنآ  دیامرفب  اهنآ  هب  دنک و  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  .ینک  ناربج  هدش  اهنآ  هب  هک  یمتس  هک  نک  تنامض  دنراد  عازن 
: دنیوگ یم  اهنآ  .منک  اطع  دیهاوخب  نم  زا  هدش  امش  هب  هک  یمتس  لباقم  رد  شاداپ 

دّمحم شارف  یلع  کتتوتیب  هلیل  کسافنأ  نم  سفن  باوث  هلبق  انتامالظ  ءازإب  انل  لعجت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اخأ  ای 
.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هاـگیاج  رد  هک  یبش  نآ  رد  ار  وت  ندیـشک  سفن  کـی  باوث  طـقف  ادـخ ؛  لوسر  ردارب  يا 
.مینک یم  تساوخرد  وت  زا  ینک  ظفح  ار  وا  ناج  ات  يدیباوخ 

.دشخب یم  اهنآ  هب  بش  نآ  رد  ار  دوخ  ندیشک  سفن  کی  باوث  دریذپ و  یم  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یلع هیحان  زا  دیدش  لئان  هک  یتاماقم  نآ  هب  دینک  هاگن  نم ؛  ناگدنب  يا  نونکا  دیامرف : یم  اهنآ  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگنآ 
لزانم بتارم و  اه  نآ  نوچ  و  دهد ، ناشن  ناشیا  هب  ار  یتشهب  ياهرـصق  و  دوب ، هدـش  امـش  هب  هک  یمتـس  نآ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع 

؛  ادنوادخ دننک : ضرع  دننیبب  هدرک  روطخ  يرشب  بلق  هب  هن  هدینش و  ار  شفاصوا  یـشوگ  هن  هدید و  ار  اهنآ  یمـشچ  هن  هک  اردوخ 
ام راـیتخا  رد  هک  یئاـههاگیاج  اهرـصق و  يدرک و  اـم  هب  هک  یـششخب  نیا  زا  دـعب  و  تـسا ؟ هدـنام  یقاـب  يزیچ  وـت  تـشهب  زا  اـیآ 

روط هب  تشهب  هک  دننک  یم  لایخ  اهنآ  و  دنوش ؟ یم  دراو  اجک  ءاحلص  ءادهش و  نیقیّدص و  ءایبنا و  نمؤم و  ناگدنب  هّیقب  يدادرارق 
.تسا هدمآرد  اهنآ  فّرصت  رد  لماک 

یلع ياهـسَفن  زا  سَفن  کی  باوث  دیدرک  هدهاشم  هچنآ  نم ، ناگدنب  يا  هک  دـسر  اهنآ  شوگ  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  یئادـن  سپس 
رد ار  اـهنآ  دـیوش و  تشهب  دراو  نآ  تکرب  هب  نوـنکا  دیـشخب ، امـش  هب  وا  دـیدرک و  تساوـخرد  وا  زا  امـش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
نآ ربارب  نیدنچ  نآ  هدوزفا و  مالـسلا  هیلع  یلع  کلامم  هب  دنوادخ  هک  يرادقم  دننیب  یم  اجنآ  رد  هاگنآ  دـیروآرد ، دوخ  فّرـصت 

.دناد یمن  یسک  دنوادخ  زج  ار  شا  هزادنا  تسا و  هدیشخب  وا  ناراکبلط  هب  نآ  فرطزا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 

ُهَرَجَش ْمأ  ًالُُزن  ٌْریَخ  َکلذ  أ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 
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هدامآ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  منیـشناج  ردارب و  نیفلاخم  يارب  هک  مّوقز  هرجـش  ای  تسا  رتهب  یلاع  ماقم  نیا  ایآ  ، (1)« موُّقزلا
(2) .تسا هدش 

هفیذحزا یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  نینچمه  و  رئاصب »  » باتک رد  هللا  همحر  راّفـص  نسح  نب  دّـمحم   - 104  / 197
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هللا  همحر 

: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(3) .هّنجلا ّلجوّزع  هَّللا  هلخدأ  ّالإ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّبح  نم  لدرخ  هّبح  لاقثم  هبلق  یفو  تومی  همأ  الو  دبع  نم  ام 

لخاد ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتـسود  زا  یلدرخ  هناد  هزادـنا  هب  شلد  رد  دریمب و  ینز  اـی  درم  ره 
.دنادرگ یم  تشهب 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هللا  همحر  یسُرب   - 105  / 198

.هّنجلا یلإ  هّرج  اهنم  نصغب  ّقلعت  نمف  ایندلا ، یف  اهناصغأو  هّنجلا  یف  اهلصأ  هرجش  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح 

ره دـشاب ، ایند  رد  شیاه  هخاـش  تشهب و  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  دـننامه  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  تبحم و 
.دناشکب تشهب  هب  ار  وا  دزیوایب ، نآ  زا  يا  هخاش  هب  سک 

: تسا هدومرف  یتیاور  رد  و 

.لامعألا دّیس  ّیلع  ّبح  ّنإ 

(4) .تسا لامعا  همه  رورس  لمع و  نیرتهب  یلع  یتسود 

هک دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  لئاضفلا » هضور   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 106  / 199

هیآ 62. تاّفاص ، هروس  - 1
90/1 ح 78، تایآلا : لیوأت  و 106/68 ح 20 ، 59/8 ح 82 ،  راونألا : راحب  ، 127 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  - 2

155/2 ح 1. راربألا : هیلح  64/1 ح 1 ، ناهرب : ریسفت 
246/39 ح 2. راونألا : راحب  سلجم 11 ، 330 ح 107  یسوط : یلاما  - 3

: زجاعملا هنیدم  ، 324 یمزراوخ : بقانم  46/40 ح 83 ، راونألا : راحب  ، 27 لئاضفلا : یف  هضورلا  رطس 5 ،  148 ناذاش : نبا  لئاضف  - 4
نمض ح 607.  365/2
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نینمؤملاریما دندرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تفگ :
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .دمآ  مالسلا  هیلع 

.یلبق نم  نینمؤملاریمأب  یّمس  ًاّیلع  ّنإ 

.تسا هدش  هدیمان  نینمؤملاریما »  » ینعی مان  نیا  هب  نم  زا  لبق  وا 

؟ ادخ لوسر  يا  امش  زا  لبق  دندرک : ضرع 

.یسوم یسیع و  زا  شیپ  و  دومرف :

؟ ادخ لوسر  يا  یسوم  یسیع و  زا  شیپ  دندرک : ضرع 

.دواد نب  نامیلس  زا  شیپ  و  دومرف :

: دومرف سپس  درب ، مان  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ات  ار  ناربمایپ  زا  کی  ره  و 

یم ادـخ  سیدـقت  حـیبست و  هک  درک  نازیوآ  ار  یتشرد  دـیراورم  وا  نامـشچ  لباقم  رد  تشرـس ، ار  مدآ  لِگ  هک  یماگنه  دـنوادخ 
: دومرف درک ،

نینمؤملاریمأ یّمسف  هّردلا  یف  هنکسأ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هَّللا  قلخ  اّملف  نیعمجأ  نینمؤملاریمأ  هلعجأ  ًالجر  کنّنکـسُال 
.مالسلا هیلع  مدآ  قلخ  لبق 

ار وا  دیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  یتقو  و  مهد ، یم  رارق  نانمؤم  همه  ریما  ار  وا  هک  منک  یم  نکاس  وت  رد  ار  يدرم 
(1) .دش هدیمان  نینمؤملاریما »  » مالسلا هیلع  یلع  مدآ ، شنیرفآ  زا  لبق  سپ  داد ، رارق  دیراورم  نآ  رد 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  همامح  نب  لالب  زا  ّتنس  لها  قیرط  زا  دادغب » خیرات   » باتک رد   - 107  / 200

فوع نبا  دیشخرد ، یم  هام  دننام  شکرابم  هرهچ  هکیلاح  رد  دروآ  فیرـشت  ام  دزن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
: دومرف .منیب  یم  نامداش  ار  امش  هرهچ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 

هیاغ 13/2 ح4 ، راربألا : هیلح  71/1 ح 21 ، زجاعملا : هنیدم  337/37 ح 77 ، راونألا : راحب  ، 5 هضورلا : ، 104 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1
یلع ترضح  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هفیذح  يرگید ، ثیدح  رد  26 ح 31 . مارملا :

«. 77/40 راونألا : راحب   » .دوب دسج  حور و  نیب  زونه  مدآ  هک  یلاح  رد  دش  هدیمان  نینمؤملاریما »  » مالسلا هیلع 
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تسا و هدیسر  نم  هب  راگدرورپ  فرط  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  مالـسلا و  هیلع  یلع  مّمع  رـسپ  ردارب و  هرابرد  یتراشب  هدژم و 
هک داد  روتـسد  ار  تشهب  راد  هنازخ  ناوضر  و  دوـمن ، جـیوزت  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  هک  تسنیا  نآ 
زا ار  یناگتـشرف  تخرد  نیئاپ  زا  دروآ و  راب  تیب  لها  ناتـسود  ددع  هب  یئاهذـغاک  اه و  هگرب  نآ  و  دـهد ، ناکت  ار  یبوط  تخرد 

.دومرف تمحرم  يا  هلابق  دنس و  اهنآ  زا  کی  ره  هب  و  دیرفآ ، رون 

.ًاّکص هیلإ  تعفد  ّالإ  تیبلا  لهأ  انل  ًاّبحم  یقلت  الف  قئالخلا ، یف  هکئالملا  تدان  اهلهأب ، همایقلا  توتسا  اذإف 

هک  ) اه هلابق  نآ  زا  یکی  دـننک  دروخرب  هک  تیب  لها  ناتـسود  زا  کی  ره  هب  دـننک و  ادـن  مدرم  نایم  رد  اهنآ  ددرگ ، اپرب  هک  تمایق 
(1) .دننک تمحرم  تسا ) شتآ  زا  اهنآ  يدازآ  هبطوبرم 

: دنا هدومرف  یتیاور  رد  و 

.رانلا نم  مالسلا  امهیلع  همطافو  ّیلع  هعیشل  راّبجلا  ّیلعلا  نم  هءارب  كوکصلا  یف  نوکی  ّهنأ 

.تسا هدرک  ءاضما  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  شتآ  زا  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نایعیش  یئاهر  دنس  اه  هلابق  نیا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هللا  یضر  رسای  نب  راّمع  زا  لئاضف »  » باتک رد  هرس  سدق  یمق  لیئربج  نب  ناذاش   - 108  / 201

یکی نم  درک : ضرعو  دش  دراو  لحکا » ناوفص   » مانب یصخش  هک  دوب  هتسشن  تواضق  هاگیاج  وّکس و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یم لقتنم  ترخآ  هب  هک  یماگنه  ات  ینک  كاپ  اهنآ  زا  ارم  مهاوخ  یم  نونکا  ما ، هدش  بکترم  ار  یناهانگ  متسه و  امش  نایعیـش  زا 

.مشاب هتشادن  هارمه  هب  یهانگ  موش 

؟ تسیچ وت  هانگ  نیرتگرزب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

117/27 ح 96. راونألا : راحب  تبقنم 92 ،  166 هبقنم : هئام  210/4 ح 1897 ، دادغب : خیرات  - 1
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: دومرف .منک  یم  طاول  اه  هّچبرسپ  ناکدوک و  اب  نم  درک : ضرع 

ار وت  اـی  منک و  بارخ  تیور  هب  ار  يراوید  اـی  مروآ  دراو  وت  رب   (1) راقفلاوذ اب  هک  تبرـض  کی  يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  کیمادک 
.دوش بکترم  ار  یتیصعم  نینچ  هک  تسا  یسک  شاداپ  نیا  منکفا ، شتآرد 

: دومرف راّمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .منک  ادیپ  تاجن  ترخآ  شتآ  زا  ات  نازوسب  شتآ  رد  ارم  نم ؛  يالوم  يا  درک : ضرع 

: دومرف صخش  نآ  هب  میزادنیب و  شتآ  نآ  رد  ار  وا  مینک و  هتخورفا  ار  شتآ  ادرف  ات  نک  يروآ  عمج  ین  ياه  هخاش  زا  هتـسد  رازه 
.هدب ماجنا  يزادرپب  ای  يریگب  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  ياهتّیصو  ورب 

هب ار  نآ  تشادوا  رب  یّقح  سک  ره  و  درک ، میسقت  دوخ  نادنزرف  نیب  ار  شلاوما  درک ، لمع  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  تفر و  وا 
.درک هتوتیب  ار  بش  تسا  هفوک  دجسم  یقرش  تمسق  حون  هناخ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرجح  رد  سپس  دیناسر ، وا 

: دومرف راّمع  هب  دناوخ  ار  شزامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  حبص 

.دنک یم  ارجا  ار  ادخ  مکح  هنوگچ  نینمؤملاریما  دننیبب  دنوش و  جراخ  اه  هناخ  زا  مدرم  ات  نزب  ادص  هفوک  نایم  رد 

نیا دهاوخ  یم  نونکا  مه  وا  دنازوسب ، ار  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  زا  یکی  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  دـنتفگ : يا  هّدـع 
.دیسر مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شوگ  هب  بلطم  نیا  .ددرگ  یم  لطاب  وا  تماما  راک  نیا  اب  دنازوسب و  شتآ  هب  ار  صخش 

داد و درگوگو  قامخچ  گنـس  وا  هب  تخیر و  وا  يور  ار  ین  هخاش  رازه  تفرگ و  ار  صخـش  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگ : راّـمع 
: دومرف

ّکنإف یفراعو ، یّبحمو  یتعیش  نم  تنک  نإف  کسفن ، قرحأو  حدقا 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  ریشمش  مان  - 1
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.کمظع رسکتو  کمحل  لکأت  رانلاف  نیبّذکملا  نیفلاخملا  نم  تنک  نإو  رانلاب ، قرتحتال 

تخوس یهاوخن  شتآ  رد  یشاب  هتـشاد  تفرعم  نم  هب  تبـسن  یـشاب و  نم  ناتـسود  نایعیـش و  زا  رگا  نزب ، شتآ  اهنیا  اب  ار  تدوخ 
.دنکش یم  ار  تناوختسا  درب و  یم  نیب  زا  ار  وت  تشوگ  شتآ  یشاب  ناگدننک  بیذکت  نیفلاخم و  زا  رگاو 

هک يدیفـس  نهاریپ  هب  یّتح  دـنام  ملاس  اه  شتآ  ریز  رد  وا  یلو  دـنتفرگ ، شتآ  ین  ياه  هخاـش  تخورفارب و  ار  شتآ  صخـش  نآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .درکن  هایس  ار  نآ  دود  درکن و  رثا  شتآ  دوب  هدیشوپ 

: دومرف سپس  .دندش  یهارمگ  راچد  دنتفر و  ههاریب  هب  دنتفگ و  غورد  دندش  فرحنم  یهلا  میقتسم  طارص  زا  هک  یئاهنآ 

.هریثک نطاوم  یف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  کلذب  یل  دهش  رانلاو ، هّنجلا  میسق  انأو  اّنم  انتعیش  ّنإ 

نآ هب  يرایـسب  دراوم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  مخزود ، تشهب و  هدـننک  میـسقت  نم  و  دنتـسه ، ام  زا  ام  نایعیش 
(1) .تسا هداد  یهاوگ 

: تسا هتفگ  رعاش 

هّنُج هّبح  ّیلع 

هّنجلاو رانلا  میسق 

ًاّقح یفطصملا  ّیصو 

هّنجلاو سنإلا  مامإ 

.تسا تشهب  مّنهج و  هدننک  میسقت  وا  و  تسالب ، رپس  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  ّتبحم و 

.تسا نایرپ  نایمدآ و  ياوشیپ  و  تسا ، ادخ  لوسر  نیشناج  ّیصو و  تقیقح  هب  وا 

هللا همحر  یسراف  ناملس  زا  قیرطلا » ءاوس  یلإ  قیقحتلا  جهنم   » باتک ّفلؤم   - 109  / 202

.160/2 هبکاسلا : هعمدلا  258/1 ح 165 زجاعملا : هنیدم  43/42 ح 16 ، راونألا : راحب  ، 74 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1
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: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن 

نینمؤملاریما رضحمرد  دادقم  رسای و  راّمع  رکبوبا و  نب  دّمحم  هّیفنح و  نب  دّمحم  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نم و 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  میدوب ، بایفرش  مالسلا  هیلع 

وا هب  دنوادخ  و  دشابن ، نآ  راوازس  قیال و  وا  زا  دعب  سک  چیه  هک  درک  تساوخرد  ار  یتنطلس  دنوادخ  زا  نامیلس  نانمؤم ؛  ریما  يا 
؟ دیراد يا  هرهب  تنطلس  یهاشداپ و  نآ  زا  مه  امش  ایآ  دومرف ، تمحرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

كّدج دـعب  هکلمی -  مل  ام  کلم  كابأ  ّنإو  هاطعأف ، کلملا  ّلجوّزع  هَّللا  لأس  دواد  نب  نامیلـس  ّنإ  همـسنلا  أربو  هّبحلا  قلف  يذـّلاو 
.هدعب دحأ  هکلمیالو  هلبق  دحأ  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

هب دنوادخ  درک و  تساوخرد  هنوگنآ  یتنطلس  دنوادخ  زا  دواد  نب  نامیلس  دیرفآ ، ار  قلخ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  هب  مسق 
وا زا  دعب  وا و  زا  لبق  سک  چیه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج  زج  هچنآ  رب  دراد  تنطلس  تردپ  انامه  و  درک ، اطعوا 

.تشاددهاوخن هتشادن و 

.یهد ناشن  ام  هب  هداد  يرترب  نآ  هب  ار  وت  هدیشخب و  وت  هب  دنوادخ  هک  یتامارک  زا  میهاوخ  یم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.منک یم  ار  راک  نیا  دهاوخب  یلاعت  كرابت و  يادخ  رگا  دومرف :

فرط هب  سپـس  دیمهفن ، یـسک  ار  نآ  هک  دناوخ  یئاهاعد  هب  ار  دـنوادخ  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ ، وضو  تساخرب ، هاگنآ 
هیلع نینمؤملاریما  .تشگ  رادیدپ  يرگید  ربا  نآرانک  دش و  رهاظ  ام  رـس  يالاب  دمآ و  هیحان  نآ  زا  يربا  ًاروف  درک ، يا  هراشا  برغ 

: دومرف مالسلا 

.يآ دورف  لاعتم  راگدرورپ  نذا  هب  ربا ، يا 

: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دمآ  نیئاپ  ربا  سپ 

[. هاجنلا لیبس  نع  ّلض  دقف  کیف  ّکش  نم  ، ] هّیصوو هتفیلخ  ّکنأو  هَّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
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ّکش وت  هرابرد  سک  ره  یتسه ، وا  ّیصو  نیـشناج و  وتو  هداتـسرف  دّمحم  و  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش 
.تسا هداتفا  رود  يراگتسر  تاجن و  هار  زا  دنک 

دنـشاب و هدرک  نـهپ  ار  يا  هرفـس  هـکنآ  دـننام  دـیدرگ  هدرتـسگ  نـیمز  يور  ربا  نآ  سپـس  دـیامرف : یم  مالــسلا  هـیلع  نـسح  ماـما 
.میتسشن نآ  زا  یئاج  رد  مادک  ره  دینیشنب ، ربا  نیا  يور  دومرف : عمج  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تـسشن نآ  رد  اهنت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفگ ، ار  لّوا  ربا  راتفگ  نامه  دـمآ و  نیئاپ  مه  وا  دومرف ، هراـشا  يرگید  ربا  هب  دـعب 
اب ار  اهنآ  دـش و  رادـیدپ  اهربا  ریز  رد  يداب  ناـهگان  درک ، هراـشا  دوب  برغم  فرط  هب  هک  ار  ریـسم  تهج  و  دومرف ، یتاـملک  سپس 

.درب الاب  تمیالم 

هک دشخرد  یم  يّدح  هب  وا  كرابم  هرهچ  زا  رون  تسا و  هتـسشن  یتخت  يور  مدید  مدرک ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یهاگن  نم 
.درادن ار  شرادید  تقاط  مشچ 

يرادربنامرف وا  زا  زیچ  همه  نآ  رطاخ  هب  هک  تشاد  يرتشگنا  دواد  نب  نامیلس  نانمؤم ، ریما  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: دومرف .دننک  تعاطا  امش  زا  هلیسو  نآ  هب  ات  دیراد  يزیچ  هچ  امش  دندرک ، یم 

.هدابع یلع  هتّجحو  هنم  یتؤی  يّذلا  هَّللا  باب  انأ  یفطیال ، يّذلا  هَّللارون  انأ  هقلخ ، یف  قطانلا  هناسل  انأ  هضرأ ، یف  هَّللا  نیع  انأ 

یـشوماخ هک  متـسه  يدـنوادخ  رون  نآ  نم  متـسه ، نامدرم  ناـیم  رد  وا  ياـیوگ  ناـبز  و  منیمز ، يور  رب  دـنوادخ  ياـنیب  مشچ  نم 
.مناگدنب رب  دنوادخ  تّجح  نم  و  دنوش ، دراو  نآ  زا  دیاب  هک  متسه  یهلا  تمحر  ِرد  نآ  نم  درادن ،

؟ مهد ناشن  امش  هب  ار  دواد  نب  نامیلس  رتشگنا  دیراد  تسود  ایآ  دومرف : سپس 

خرـس توقای  نیگن  دوب و  الط  زا  هک  ار  يرتشگنا  درک و  شبیج  نایم  ار  دوخ  كراـبم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .یلب  میدرک : ضرع 
.دروآ نوریب  یلع » دّمحم و  : » دوب هدش  هتشون  نآ  يور  رب  تشاد 

: دومرف .میدرک  بّجعت  نآ  هدهاشم  زا  ام  دیوگ : ناملس 
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ناشنامـش هب  دیا  هدیدن  زگره  هک  یئاهزیچ  زورما  تسین ، بیجع  اهزیچ  نیا  نداد  ناشن  نم  لثم  زا  دـینک ؟ یم  بّجعت  يزیچ  هچ  زا 
.داد مهاوخ 

؟ دینیبب ار  دواد  نب  نامیلس  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف : هکنیا  ات  داد  همادا  ار  ثیدح  و 

.یلب میدرک : ضرع 

رد دوب ، هدـیدنام  مشچ  نآ  زا  رتابیز  هک  درک  یغاب  دراو  ار  ام  هکنیا  ات  میداتفا  هار  هب  وا  لاـبند  هب  اـم  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ترـضح نآ  یتقو  و  دندرک ، یم  وگتفگ  مهاب  ناتخرد  يور  رب  ناگدنرپ  تشاد و  نایرج  اهرهن  دوب ، اهروگنا  اه و  هویم  عاونا  اجنآ 

يور رب  هک  میدرک  دروخرب  یتخت  هب  میدیـسر ، غاب  نآ  طسو  ات  دندنابنج  یم  ار  دوخ  ياهلاب  دـندیخرچ و  یم  وا  فارطا  دـندید  ار 
.دوب هداهن  شا  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  هدیمرآ و  یناوج  نآ 

یتـکرح ًاروف  داد ، رارق  دوب  دواد  نب  نامیلـس  هک  وا  تشگنا  رد  دروآ و  نوریب  دوـخ  بیج  زا  ار  رتـشگنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
: درک ضرعو  تساخرب  اج  زا  درک و 

کّـسمت نم  حـلفأدق  مظعألا ، قورافلاو  ربکألا  قیّدـصلا  هَّللاو  تنأ  نیملاعلا ، ّبر  لوسر  ّیـصوو  نینمؤملاریمأ ، اـی  کـیلع  مالـسلا 
.کلملا کلذ  تیطعُاف  تیبلا  لهأ  مکب  هَّللا  تلأس  ّینإو  کنع ، فّلخت  نم  رسخو  باخ  دقو  کب ،

ّقح هدننکادج  نیرتگرزب  و  وگتسار ، نیرتگرزب  وت  مسق  ادخب  نایملاع ، راگدرورپ  هداتسرف  ّیصو  يا  و  نانمؤم ، ریما  يا  وت  رب  مالس 
هب دـش و  راـکنایز  دـینادرگرب  يور  وت  زا  درک و  اـهر  ار  وت  سک  ره  دـش و  راگتـسر  تفرگ  ار  وت  نماد  سک  ره  یتـسه ، لـطاب  زا 

.درک اطع  نم  هب  ار  تنطلس  یهاشداپ و  نآ  مدناوخ و  تیب  لها  امش  هطساو  هب  ار  ادخ  نم  دیسرن ، دصقم 

مدیسوب یم  ار  اهنآ  مداتفا ، نانمؤمریما  ياهمدق  يور  رب  مرادهگن ، ار  دوخ  متسناوتن  مدینش  ار  نامیلـس  راتفگ  هکنیمه  دیوگ : ناملس 
دنوادخ و 
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هتخاس رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  ادخ  هک  یناسک  نامه  تیب  لها  تیالو  هب  ارم  هدومرف و  فطل  نم  هب  هک  متفگ  یم  ساپس  ار 
(1) .تسا هدومن  تیاده  هدیرفآ  هزیکاپو  كاپ  تهج  ره  زا  ار  اهنآ  كرابم  دوجو  و 

يروط هب  هدرک  لقن  رت  لّصفم  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  قئارلا » عومجم   » باتک رد  هرـس  سدـق  هَّللا  هبه  دّیـس  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: هک تسا  هدش  رکذ  نآ  رد  دوش و  یم  لماش  ار  يدعب  ثیدح  ثیدح و  نیا  هک 

اهنآ زا  یخرب  دندوب ، عارذ  تصش  اهنآ  زا  یضعب  دنتـشاد و  دق  عارذ  اهنآ 120  زا  مادـک  ره  داد ، ناشن  اهنآ  هب  ار  جوجأم  جوجأی و 
تـشاد رارق  اـهنآ  اـم و  نیب  هک  يّدـس  نآو  دوب ، هدرک  دوخ  فاـحل  ار  رگید  شوـگ  هدرک و  شرف  دوـخ  ریز  ار  دوـخ  شوـگ  کـی 
تبحص اهنآ  اب  دندرک و  هدهاشم  دناوخ  یم  نآ  ریز  زامن  تعکر  ود  هاگحبـص  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار  یتخرد  دندید ،

یکیرات هب  تسا  لّکوم  هک  ار  يا  هتـشرف  زین  و  تسا ، هدـناوخن  زامن  اجنیا  هدـماین و  ناـشیا  هک  تسا  هاگحبـص  لـهچ  تفگ : درک و 
هوک ياروام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  ثیدح  نآ  رد  و  دـندید ، دوب  قرـشم  رد  يرگید  برغم و  ردوا  تسد  کی  و  بش ،

.تسا هدش  رکذ  داد  ناشن  اهنآ  هب  هک  رایتخا  زا  دعب  ار  ناشیا  تکاله  داع و  موق  هدنام  یقاب  زین  و  هدش ، نایب  فاق 

: تسا هدومرف  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  رخآ  رد  و 

؟ مهد ناشن  امش  هب  دیدید  هچنآ  زا  رتزیگنا  تفگش  دیهاوخ  یم  ایآ 

(2) .میرادن لّمحت  نیا  زا  رتشیب  ام  زا  مادک  چیه  میدرک : ضرع 

، هدوب اناد  اهریم  گرم و  اهالب و  هب  هتشاد ، رارق  نامیا  مهد  هبترم  رد  هک  تسا  یسک  هیلع  هَّللا  مالس  ناملس  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: دومرف یم  شّقح  رد  دمآ  یم  نایم  هب  وا  زا  يدای  هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  ماما  دزن  یتقو  و  هتسناد ، یم  مظعا  مسا 

244/1 ح 155. زجاعملا : هنیدم  - 1
.117  - 119 نامحرلا : سفن  33/27 ح5 ، راونألا : راحب  ، 71  - 74 رضتحم : 549/1 ح 351 ، زجاعملا : هنیدم  - 2
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.ناملس یلع  هَّللا  تاولص 

.ناملس رب  وا  تمحر  ادخ و  دورد 

میتسه نآ  زا  رتمک  هکلبرادقم  یب  ياه  هّرذ  هک  ام  دنک ، لّمحت  دنیبب و  هنوگنآ  ار  وا  بقانم  هک  درادـن  تقاط  فاصوا  نیا  همه  اب  وا 
؟ تشاد میهاوخ  ار  وا  بقانم  شریذپ  ّتیفرظ  هنوگچ  ام  لاثما  و 

یم هانپ  وا  هب  دیامرف و  تمحرمار  فراعم  نآ  شریذپ  ّتیلباق  قیدصت و  قیفوت  هک  منک  یم  تساوخرد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا 
.نارفک ندرک و  یساپسان  زا  و  ناطیش ، ياه  هسوسو  زا  مرب 

لقن هیلع  هَّللا  ناوضر  ناملس  ثیدح  لیذ  رد  مالسلا : هیلع  ربمایپ  حلاص  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ّتیـصخش  ماقم و   - 110  / 203
زامن هداتـسیا و  ربق  ود  نایم  رد  هک  میدید  هوک  يور  ار  یناوج  ناهگان  ام  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  تسا : هدـش 

.دناوخ یم 

: دومرف تسیک ؟ ناوج  نیا  نانمؤمریما ، يا  میدرک : ضرع 

راگدرورپ تدابع  هب  ربق  ود  نآ  نایم  رد  وا  و  دشاب ، یم  شردام  زا  يرگید  شردپ و  زا  یکی  ربق  ود  نیا  تسا و  ربمغیپ  حـلاص  نیا 
.تسا لوغشم 

هب تسد  اـب  دوـمن و  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  درادـهگن ، ار  دوـخ  تسناوـتن  داـتفا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شهاـگن  هـک  یماـگنه  حـلاص 
.درک یم  هیرگ  هکیلاح  رد  داهن  هنیس  يور  ار  نآ  سپس  درک  هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تفگ حلاص  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  میتفگ : وا  هب  ام  درک ، مامت  ار  شزامن  ات  داتسیا  وا  دزن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.کلذ ینقلقأف  ماّیأ  هرشع  ذنم  کلذ  عطقف  هرظنب  یتدابع  دادزتف  سلجیف  هادغ  ّلک  دنع  یب  ّرمی  ناک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّنإ 

ورین و هب  مدرک  یم  وا  هب  هک  یهاـگن  اـب  نم  تسـشن و  یم  نم  راـنک  دز و  یم  يرـس  نم  هب  هاگحبـص  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هد تّدم  دش ، یم  هدوزفا  متدابع  طاشن 
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.تسا هدومن  ناشیرپ  برطضم و  ارم  هدماین و  اجنیا  هک  تسا  زور 

(1) .میدرک بّجعت  رایسب  شراتفگ  وا و  هدهاشم  زا  ام 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هرس  سدق  دیفم  خیش   - 111  / 204

هب وا و  لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تفر ، ـالاب  ءارح  راـغ  هـب  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  یماـگنه 
ارح يالاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنناسر ، لتق  هب  ار  وا  هدز و  گنرین  نیکرشم  هک  دیـسرتو  داتفا  هار  هب  وا  يوجتـسج 
يا دومرف : دید و  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تشاد ، رارق  ریبث »  » مان هب  يرگید  هوک  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و 

؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  یلع ؛ 

.مداتفا هار  هب  تیوجتسج  هب  اذل  دنشکب  ارت  هدرب و  راکب  يا  هلیح  نیکرشم  مدیسرت  تیادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.هرارق یلإ  لبجلا  عجر  ّمث  رخآلا ، لبجلا  یلإ  هلجرب  یطخت  یّتح  لبجلا  فجرف  ّیلع ، ای  كدی  ینلوان 

لاح هب  هبترم  ود  تشاذگ و  رگید  هوک  هب  مدق  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  دروخ  یتخـس  ناکت  هوک  سپ  .هدب  نم  هب  ار  تتـسد  یلع ؛ يا 
(2) .تفرگ مارآ  تشگرب و  لّوا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد   - 112  / 205
: دومرف

.تسا هدرک  ظفح  ار  ینمؤم  ناج  شدوخ  ناج  نتخادنا  رطخ  هب  اب  بشید  امش  زا  کیمادک 

.ما هداد  تاجن  رطخ  زا  ار  سیق  نب  تباث  ناج  ما و  هدوب  نم  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

رکم و هک  ینیقفانم  ماـن  زا  هکنیا  نودـب  وگب  دوخ  نمؤم  ناردارب  يارب  ار  تا  هّیـضق  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
اشفا ار  اه  نآ  يرادرب و  هدرپ  دندرک  هلیح 

.كردم نامه  - 1
127/2 ح 9. ناهرب : ریسفت  70/19 ح 21 ، راونألا : راحب  407 ح 9 ، تاجردلا : رئاصب  ، 318 صاصتخإلا : - 2
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بقاوع هّجوتم  دنیآ و  دوخب  دـیاش  ندرک ، هبوت  يارب  داد  تلهم  ار  اه  نآ  درک و  تیافک  اه  نآ  ّرـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  یتسارب  ینک ،
.دنوش دوخ  راک 

کیدزن وا  تفر ، یم  سیق  نب  تباـث  نم  شیپاـشیپ  متفر و  یم  هار  هنیدـم  زا  جراـخ  نـالف  ینب  هّلحم  رد  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع 
ار تباث  دندوب ، هدرک  نیمک  نیقفانم  زا  يا  هّدع  اجنآ  رد  و  تشاد ، هلصاف  یلیخ  الاب  ات  نیئاپ  زا  دوب و  دوگ  رایـسب  هک  دیـسر  یهاچ 
و داد ، لُه  ار  تباث  تشگرب و  اهنآ  زا  یکی  هرابود  تشادهگن ، ار  شدوخ  وا  دنزادنا ، هاچ  نایم  رد  ار  وا  ات  دـندنار  ولج  تعرـس  هب 

نارگن وا  ناج  رب  دوب و  هداتفا  هاچ  نایم  تباث  اریز  منک ، بیقعت  ار  نیقفانم  متشادن  تسود  مدیـسر ، وا  هب  دوب ، هدیدن  ارم  هکیلاح  رد 
.مدیسر هاچ  ِهت  هب  رتعیرس  وا  زا  متخادنا و  هاچ  نایم  ار  دوخ  ًاروف  مدوب ،

زا رگا  و  يرتراـقواب ؟ يرت و  نیگنـس  وا  زا  وت  هکیلاـح  رد  يریگن  تقبـس  هنوـگچ  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هنیآ ره  هدرپـس  وت  هب  ار  نآ  شلوسر  دوخ و  لوـسر  هب  ادـخ  هک  يراد  نیرخآ  نیلّوا و  ملع  زا  نطاـب  رد  هچنآزج  دوـبن  وـت  ینیگنس 

؟ یشاب رت  نیگنس  زیچره  زا  هک  دوب  راوازس 

؟ تشذگ هچ  تباث  وت و  هب  اجنآ  رد  .وگب  ار  هّصق  هّیقب  دومرف : سپس 

مهاوخب هک  دوب  نآ  زا  رتناسآ  نم  يارب  نیا  متفرگ و  رارق  اجنآ  رد  هداتـسیا  مدیـسر  هک  هاچ  ياهتنا  هب  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 
وا طوقس  هک  دیسرت م  یم  دش ، عقاو  نم  ياهتسد  يور  داتفا  الاب  زا  هک  تباث  و  مدوشگ ، ار  دوخ  ياهتسد  سپس  مورب ، هار  مدق  دنچ 

.مریگب تسد  اب  ار  یلگ  هخاش  هک  دوب  نآ  دننام  یلو  دنزب ، يررض  وا  دوخ  هب  ای  نم  هب 

، دـش ات  ود  میزادـنیب  هاچ  رد  میتساوخ  ار  یکی  دـنیوگ : یم  دـنا و  هداتـسیا  هاچ  بل  شناقیفر  اب  قفانم  نآ  مدـید  مدرک ، هاگن  هاگنآ 
وا دنک ، تباصا  تباث  هب  گنـس  هک  مدیـسرت  دندرک ، اهر  هاچ  رد  ار  نآ  دوب ، نآ  نزو  نم  هزادنا 200  هک  دندروآ  ار  یگنس  سپس 

، دنزبداب ینزبداب  هلیسو  هب  ناتسبات  يامرگ  تّدش  رد  ار  دوخ  یسک  هکنیا  لثم  دروخ  نم  رس  نیئاپ  هب  گنس  متفرگ ، دوخ  لاب  ریزار 
ظفح هنوگنامه  هب  ار  تباث  هرابود  نم  دـندرک و  اهر  هاچ  ناـیم  ار  نآ  دوب ، نم  هزادنا 300  هب  هک  دندروآ  ار  يرگید  گنـس  سپس 

یسک یمرگ  زور  رد  هکنیا  لثم  درک  دروخرب  نم  رس  نیئاپ  هب  گنس  مدرک ،
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دندناطلغ یم  نیمز  يور  ار  نآ  دوب ، نم  هزادنا 500  هب  هک  دندروآ  ار  یگنس  مّوس  راب  يارب  اهنآ  دزیرب ، دوخ  ندب  رـس و  رب  ار  یبآ 
، متفرگ دوخ  هانپ  رد  ار  تباث  مه  راب  نیا  نم  و  دنتخادنا ، هاچ  نایم  ار  نآ  دوب  یلکـش  ره  هب  دننک ، ور  ریز و  ار  نآ  دنتـسناوت  یمن  و 

.مشوپب ار  یمرن  سابل  هکنیا  لثم  درک  تباصا  نم  تشپ  رس و  نیئاپ  هب  گنس 

، دنتشاد یم  حور  رازه  دص  سیق  رسپ  بلاط و  یبا  رـسپ  رگا  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  مدینـش  دنتخیر  ار  اهگنـس  هکنیا  زا  دعب  اهنآ  و 
.درک فرطرب  ام  زا  ار  اهنآ  ّرش  دنوادخ  دنتشگرب و  نآ  زا  سپ  و  دنام ، یمن  ناما  رد  اهگنس  نیا  يالب  زا  اهنآ  زا  یکی 

دنریگرارق يوتسم  حطس  کی  رد  ود  ره  و  دیآ ، الاب  هک  داد  روتسد  هاچ  هت  هب  و  دیآ ، نیئاپ  هک  داد  روتسد  هاچ  هبل  هب  دنوادخ  هاگنآ 
.میدش جراخ  یتحار  هب  ام  دش  نینچ  یتقو  و 

شاداپ و يا  هزادـنا  هب  يدرک  هک  يراکادـف  نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  نسحلااـبا ، يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
.دناد یمن  وا  زج  یسک  هک  دومرف  تمحرم  وت  هب  تلیضف 

اپب راکوکین  حلاص و  دارفا  زا  یهورگ  دنتـسه ؟ اجک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتـسود  دنز : گناب  يا  هدـننکادن  تمایق  زور 
، دینک دراو  تشهب  هب  هتفرگ و  ار  شتسد  دیهاوخ  یم  ار  هک  ره  دینک و  وجتسج  تمایق  يارحـص  نیا  رد  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  دنزیخ ،

(1) ». دننک یم  ادیپ  تاجن  رفن  نویلیم  کی  وا  تعافش  هب  تسا  رتمک  نارگید  زا  وا  تعافش  هرهب  هک  سک  نآ  اهنآ  نایمرد 

هبتر حلاص  لامعا  رظن  زا  هک  دنزیخرب  یهورگ  دنتسه ؟ اجک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتسود  هّیقب  دنز : دایرف  هدننکادن  نآ  سپس  »
کی ره  هب  ادخ  دنیوگب و  دنراد  هک  یئاهوزرآ  اهنآ  دینک ، انّمت  ادخ  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  دنراد ، یطّسوتم 

.دنک ربارب  رازه  دص  ار  نآ  سپس  دیامرف و  تمحرم  ار  شا  هتساوخ  اهنآ  زا 

رب هک  دنزیخرب  يا  هّدع  دنتـسه ؟ اجک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناتـسود  هدنام  یقاب  دنز : یم  ادص  هدننک  ادـن  نآ  مّوس  هبترم 
ناهانگ هدرک و  ملظ  دوخ 

.تسا هدش  رکذ  ثیدح 190  رد  ًالبق  تمسق  نیا  - 1
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: دوش هتفگ  و  تسادایز ، رایسب  ناشدادعت  هکیلاح  رد  دننک  رضاح  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمشد  هاگنآ  تسا ، دایز  اهنآ 
سپ دنوش ، تشهب  دراو  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  ات  مینک  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  زا  یکی  يادف  ار  اهنیا  زا  رفن  رازه  ره  ام 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  .دنادرگ  یم  اهنآ  يادف  ار  تنانمشد  دهد و  یم  تاجن  ار  وت  ناتسود  دنوادخ 

یلـص دّمحم  هُّما  نم  هَّللا  قلخ  رایخ  مه  هلوسر ، ضغبمو  هَّللا  ضغبم  هضغبمو  هلوسر ، ّبحمو  هَّللا  ّبحم  هّبحم  مرکألا ، لضفألا  اذـه 
.ملسو هلآو  هیلع  هللا 

یـسک و  دراد ، تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، اهنیا  زا  رت  یمارگ  رترب و  ادـخ  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تّما  زا  ادخ  ناگدیرفآ  نیرتهب  وا  ناتـسود  دشاب ، یم  وا  لوسر  ادخ و  نمـشد  تساوا  نمـشد  هک 

(2)  . (1)» دنتسه

قیرط زا  ترـضح  نآ  مالـسلاو و  هالـصلا  لـضفا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هبقنم » هئاـم   » باـتک رد  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 113  / 206
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ 

: دومرف درک و  وگتفگ  نم  اب  مراگدرورپ  مدیسر  هک  رون  ياهباجح  هب  مدش  هداد  ریس  نامسآ  رد  هک  یماگنه 

مهنع عفدأ  هبو  ثیغلا ، يداـبع  یقـسأ  هب  یقلخ ، یلع  كدـعب  یتّجح  ّهنأ  هملعأو  مالـسلا ، یّنم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  غّلب  دّـمحم ؛  اـی 
.ینوقلی موی  مهیلع  ّجتحا  هبو  ءوسلا ،

تمحر ناراب  تسا ، نم  ناگدـنب  رب  وت  زا  دـعب  نم  تّجح  وا  هک  هدـب  ربخ  وا  هب  و  ناسرب ، مالـس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  دّـمحم ؛  يا 
ارم هک  يزور  و  منک ، یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  اهیدب  منک و  یم  لزان  مناگدنب  رب  وا  هطساو  هب  اردوخ 

.تسا هدش  رکذ  ثیدح 143  رد  ًالبق  تمسق  نیا  - 1
ریسفت ح 439 ،  118/2 زجاعملا : هنیدـم  نمض ح7 ،  27/42 راونألا : راـحب  ، 108 مالـسلا : هیلع  يرکـسع  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  - 2

.تسا هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  « 155 راونألا : قراشم   » باتک رد  ار  ثیدح  لیذ  هللا  همحر  یسرب  و  58/1 ح2 ، ناهرب :
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.منک یم  جاجتحا  اهنآ  رب  وا  ببس  هب  دننک  تاقالم 

مدوخ دزن  ار  اهنآ  ات  دنزرو ، بانتجا  دنک  یم  یهن  هچنآ  زا  دننک و  ارجا  دهد  یم  روتـسد  ار  هچنآ  و  دـننک ، تعاطا  دـیاب  ار  وا  سپ 
شتآ رد  منانمـشد  ناراک و  هبت  اب  ار  اهنآ  دـننکن  نینچ  رگا  و  منادرگ ، حاـبم  ناـشیا  يارب  ار  متـشهب  مهد و  رارق  قدـص  هاـگیاجرد 

(1) .مشاب هتشادن  یکاب  چیه  مهد و  ياج  مباذعو 

جارعم هب  هراشا  ،(2)« قَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل   » هفیرـش هیآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساـّبع  نبا  زا  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 114  / 207
هللا یلص  ادخ  لوسر  سپس  .تفر  الاب  رگید  نامسآ  هب  ینامـسآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جارعم  بش  رد  هک  دراد 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع 

: دومرف دش  نآ  زا  رتکیدزن  ای  نامک و  ود  هلصاف  هزادنا  هب  دنوادخ  هب  نم  هلصاف  هک  هاگنآ  جارعم  بش  رد 

.هّبحی نم  ّبُحاو  هّبُحا  ّینإ  هل : لقو  مالسلا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یّنم  أرقإ  یّنم ، کیلع  مالسلا  دّمحم ؛ ای 

.دّمحم تنأو  دومحملاانأو  ّیلع ، وهو  میظعلا ، ّیلعلا  انأف  یئامسأ ، نم  ًامسإ  هل  تققتشا  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  یّبح  نم  دّمحم ؛  ای 

وا ناتسود  مراد و  تسود  ار  وا  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  نم  فرط  زا  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  داب ، وت  رب  نم  مالس  دّمحم ؛  يا 
.مراد تسود  زینار 

متـسه گرزب  هبترمدنلب  ینعی  میظع  ّیلع  نم  مدیزگرب ، وا  يارب  ار  دوخ  ياهمان  زا  یمان  مراد  وا  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  دّمحم ؛  يا 
.یتسه دمحا  وت  متسه و  دومحم  نم  تسا ، هبترمدنلب  ینعی  یلع  واو 

تاقالم ارم  هک  تمایق  زور  درک -  رارکت  ار  نآ  هبترم  راهچ  و  دـنک -  تداـبع  لاـس  ارم 950  مناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دّـمحم ؛  يا 
.درادن شزرا  مالسلا  هیلع  یلع  ياهیبوخ  تانسح و  زا  هنسح  کی  هزادنا  هب  وا  لامعا  همه  دنک 

ياربار تلیضف  نیا  ارچ  ینعی  دنروآ ،» یمن  نامیا  نیقفانم  ارچ   » (3)« نُونِمُْؤیال مَُهل  امَف  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ 

138/38 ح 99. راونألا : راحب  ، 79 یفطصملا : هراشب  ، 54 هبقنم : هئام  - 1
هیآ 19 و 20. قاقشنإ ، هروس  - 2
هیآ 19 و 20. قاقشنإ ، هروس  - 3
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(1) .دنریذپ یمن  دننک و  یمن  قیدصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا هدورس  وکین  روهشم  فراع  یماج  دمحا  و 

وت لزنم  دوش  كالفا  رظنم  رگ 

وت لگ  دشاب  هتشرس  رگا  رثوک  زو 

وت لد  ردنا  دشابن  یلع  رهم  نوچ 

وت لصاح  یب  ياهیعس  وت و  نیکسم 

قداص مامارب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  نانـس  نب  دّمحم  زا  زجاعملا » هنیدم   » باتک رد  هرـس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیـس   - 115  / 208
: دومرف نم  هب  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع 

.تسا هدمآ  نیچ  زا  هک  تسا  يدرم  مدرک : ضرع  تسا ؟ رد  رانک  یسک  هچ 

.دیهد هار  ار  وا  دومرف :

: دومرف وا  هب  ترضح  نآ  دش  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  صخش  نآ  یتقو 

؟ دیسانش یم  نیمزرس  نآ  رد  ار  ام  امش  ایآ 

.نم رورس  يا  یلب  درک : ضرع 

؟ دیسانش یم  ار  ام  هنوگچ  هلیسو و  هچ  هب  دومرف :

گنر رییغت  راب  ود  زور  رد  لگ  نآ  و  دیور ، یم  یلگ  نآ  رب  لاس  ره  هک  تسا  یتخرد  اجنآ  رد  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع 
: هدش هتشون  نآ  رب  هک  مینیب  یم  زور  لّوا  دهد ، یم 

«. تسا دنوادخ  هداتسرف  دّمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادخ  «، » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  «ال 

: هدش هتشون  هک  مینیب  یم  زور  رخآ  رد  و 

ادـخ لوسر  نیـشناج  یلع  تسین ، هناگی  دـنوادخ  زج  یئادـخ  «، » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  ّیلع  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ـال  »
(2) «. تسا
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: تسا هدرک  تیاور  هفوک  لها  نیثّدحم  زا  هللا  همحر  یسرب   - 116  / 209

هک يربق  نآ  فرط  هب  دنتشاد و  شود  يور  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هزانج  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یماگنه 
فجن رد  دوب  هدش  هدامآ  شیپ  زا 

158/2 ح 4. راربألا : هیلح  405/2 ح 629 ، زجاعملا : هنیدم  444/4 ح 9 ، ناهرب : ریسفت  - 1
18/42 ح 4. راونألا : راحب  569/2 ح 25 ، جئارخلا : 460/2 ح 679 ، زجاعملا : هنیدم  - 2
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سپس درک ، مالس  راوگرزب  ود  نآ  رب  دش و  یم  رشتنم  اضف  رد  تّدش  هب  وا  زا  رطع  يوب  هک  دندید  ار  يراوس  بسا  هاگان  دندرب  یم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب 

نیـشناجو يا ، هتفاـی  شرورپ  فرـش  ملع و  ناـماد  رد  يا و  هتـشگ  باریـس  نآرق  یحو و  همـشچرس  زا  هک  یتسه  یلع  نب  نسح  وت 
.یلب درک : ضرع  یتسه ؟ ءایصوا  رورس  نینمؤملاریما و 

شنادرابیوج نیرهاط و  هّمئا  ردپ  هدیماشآ ، تمصع  ناتسپ  زا  هک  تسا  تمحر  ربمایپ  هون  یلع  نب  نیسح  یکی  نیا  و  دومرف : سپس 
.یلب درک : ضرع  تسا ؟ تمکح  و 

.دیورب دنوادخ  هانپ  رد  دیراذگاو و  نم  هب  ار  هزانج  دومرف :

ای لیئربج  مینکن ؛  راذگاو  رفن  ود  نیا  زا  یکی  هب  زج  ار  هزانج  هک  تسا  هدومرف  ّتیـصو  مردـپ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندید  دز ، رانک  هرهچ  زا  هک  ار  باقن  وا  یتسه ؟ ود  نیا  زا  کیمادک  وت  رضخ ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دعب 

؟ هدسج دهشی  امفأ  اهدهشیو ، ّالإ  سفن  تومتال  دّمحمابأ ؛ ای 

؟(1) دشاب هتشادن  روضح  دوخ  دسج  رانک  هنوگچ  دوش  یم  رضاح  وا  دزن  دریمب  سک  ره  هک  یصخش  دّمحمابا ؛  يا 

مدینش هفاحقوبارسپ  رکبوبا  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 117  / 210
: دومرف ترضح  نآ  هک  دینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  وا  و 

هدلو یّبحمو  هیّبحمل  کلذ  نوبتکیو  نوسّدقیو ، نوّحبـسی  هکئالم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هجو  رون  نم  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
.مالسلا مهیلع 

سیدقت حـیبست و  اهنآ  هک  تسا  هدـیرفآ  ار   (2) یناگتـشرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لامج  رون  زا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
(3) .دنسیونب شنادنزرف  ناتسود  ترضح و  نآ  ناتسود  يارب  ار  شباوثو  دننک  ادخ 

60/3 ح 724. زجاعملا : هنیدم  ثیدح 78 ، لیذ   300/42 راونألا : راحب  - 1
.تسا هدرک  رکذ  هتشرف  رازه  رازه   70 راونألا « راحب   » رد - 2

118/27 ح 98. راونألا : راحب  تبقنم 80 ،   148 هبقنم : هئام  - 3
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 - دسا تنب  همطاف  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 118  / 211
ناگرزب مدیـسرت  دنکـش ، یم  ار  اهتب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : دوب -  یکدوک  نینـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیلاـح  رد 

.دنوش ربخاب  شیرق 

رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  نآ  میوگب : تیارب  نیا  زا  رت  بیجع  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ردام  دـسا  تنب  همطاف 
اهر داد و  یم  ناکت  تّدش  هب  ار  دوخ  ياهاپ  منک  روبع  دندوب  هتـشاذگ  اجنآ  رد  ار  اهتب  هک  یّلحم  نآ  زا  متـساوخ  یم  متـشاد  مکش 
اهتب هب  یهّجوت  مدرک و  یم  فاوط  ادـخ  هناـخرد  راـگدرورپ  شتـسرپ  يارب  نم  هکیلاـح  رد  موـشن ، کـیدزن  اـجنآ  هب  اـت  درک  یمن 

(1) .متشادن

رقاب مامازا  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  نالجع  نب  هَّللادـبع  زا  تایآلا » لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  یفجن  نیدـلا  فرـش   - 119  / 212
: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع 

مهتیب رعق  یفو  نیملاعلا ، ّبر  شرع  مهتیب  فقسو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هرجح  نم  مالسلا  امهیلع  همطافو  ّیلع  تیب 
هکئالملاو نیع ، هفرطو  هعاس  ّلـک  یفو  ءاـسمو  ًاحابـص  یحولاـب  مهیلع  لزنت  هکئـالملاو  یحولا ، جارعم  شرعلا  یلإ  هطوشکم  هجرف 

.دعصی جوفو  لزنی  جوف  مهجوف  عطقنیال 

هناخ نآ  هت  رد  .تسا و  نایناهج  راگدرورپ  شرع  ناشیا  هناخ  فقس  تسا و  ادخ  لوسر  هناخ  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نکـسم 
لزان اهنآ  رب  یهلا  یحو  اب  هظحل  ره  هکلب  تعاس  ره  ماش و  حبص و  ره  ناگتشرف  تسادیپ ، یهلا  شرع  ات  هک  تسا  یفاکـشو  هنزور 

.دنور یم  الاب  يا  هّدع  دنیآ و  یم  دورف  یهورگ  دندمآ ، تفر و  رد  ًامئاد  دنوش و  یم 

هب دنوادخ  انامه  و  دنیبب ، ار  شرع  ات  دوزفا  ار  وا  یئانیب  تردق  دز و  رانک  اهنامـسآ  زا  ار  هدرپ  میهاربا  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
یئانیب تردق 

148/3 ح 804. زجاعملا : هنیدم  18/42 ح5 ، راونألا : راحب  741/2 ح 57 ، جئارخلا : - 1
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یفقس ناشیا  ياه  هناخ  يارب  و  دننیب ، یم  ار  شرع  هراومه  اهنآ  تسا و  هدوزفا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ،
روطب نآ  تسا و  حورو  هکئالم  جورع  ّلحم  اجنآ  و  تسا ، هدش  هدیـشوپ  راگدرورپ  شرع  هب  اهنآ  ياه  هناخ  سپ  تسین ، شرع  زج 

تسا و ناگتشرف  جارعم  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  نیرهاط  هّمئا  ياه  هناخ  زا  تسین  يا  هناخ  و  دریذپ ، یم  تروص  هورگ  هورگ  هتسویپ و 
: تسا هفیرش  هیآ  نیا  نآ  لیلد 

اهنآ رب  يروتـسد  رما و  ره  هب  راگدرورپ  نذا  هب  حور  ناگتـشرف و  ینعی  «، » مالـس رمأ  ّلکب  مّهبر  نذإب  اـهیف  حورلاو  هکئـالملا  لّزنت  »
«. دندرگ لزان 

رما و ره  زا  ینعی  تسا ، رمأ » ّلـک  نم   » هیآ رد  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  دـیوگ : یم  تسا  نـالجع  نب  هَّللادـبع  هـک  يوار 
.تسا يروتسد 

.تسا رمأ » ّلکب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسا هدش  لزان  هنوگنیا  ینعی  تسا ؟ لیزنت  نیا  ایآ  مدرک : ضرع 

(2) یلب (1) .  دومرف :

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  فنحا  نب  رکب  زا  تالسلسم »  » باتک رد   - 120  / 213

رتخد همطاف  ترضح  هب  ار  دنس  ات  درک  لقن  هتسویپ  روط  هب  تاّیمطاف  زا  وا  داد و  ربخ  ام  هب  مالسلا  امهیلع  اضر  ترضح  رتخد  همطاف 
: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  زا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دیناسر  مالسلا  امهیلع  ادخ  لوسر 

يرد ، یلاخوت گنردیفس و  ياهدیراورم  زا  مدید  يرصق  اجنآ  رد  و  مدیدرگ ، تشهب  لخاد  مدش  هداد  ریس  نامسآ  رد  هک  یماگنه 
: هدش هتشونرد  يور  رب  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرس  دوب ، نازیوآ  يا  هدرپ  نآ  رب  دوب و  هدش  نّیزم  توقای  ّرد و  زا  یجات  هب  هک  تشاد 

«. موقلا ّیلو  ّیلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  «ال 

«. تسا نامدرم  رادرایتخا  تسرپرس و  یلع  تسا ، ادخ  هداتسرف  دّمحم  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  »

.دشاب نامه  شظفل  هچرگ  تسا  هنوگنیا  هیآ  دوصقم  دارم و  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیاش  و  - 1
449/2 ح 674. زجاعملا : هنیدم  487/4 ح 25 ، ناهرب : ریسفت  97/25 ح 71 ، راونألا : راحب  818/2 ح4 ، تایآلا : لیوأت  - 2
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.»؟ ّیلع هعیش  لثم  نَم  ّخب ، ّخب  : » دوب هدش  هتشون  هدرپ  يور  رب  و 

«. بلاط یبا  نب  ّیلع  نایعیش  دننام  تسیک  نیرفآ ، هب ، هب  »

تنیز گنرزبس  دجربز  زا  یجات  هب  هک  هرقن  زا  تشاد  يرد  نآ  و  یهت ، نایم  گنر  خرس  قیقع  زا  مدید  يرصق  مدش  دراو  اجنآ  رد 
ّیلع هَّللا ، لوسر  دّمحم  : » تسا هدش  هتشون  رد  يور  مدید  مدرک  دنلب  هک  ار  دوخ  رـس  دوب ، نازیوآ  يا  هدرپ  نآ  رب  و  دوب ، هدش  هداد 

«. یفطصملا ّیصو 

«. تسا هدش  هدیزگرب  ربمغیپ  نآ  ّیصو  یلع  تسا ، ادخ  هداتسرف  دّمحم  »

«. دلوملا بیطب  ّیلع  هعیش  رّشب  : » تسا هدش  هتشون  هدرپ  يور  رب  و 

«. هدب تراشب  تدالو  یکاپ  هب  ار  یلع  نایعیش  »

گنر خرـس  توقای  زا  تشاد  يرد  ما ، هدیدن  نآ  زا  رتابیز  هک  یهت  نایم  گنرزبس  دّرمز  زا  مدید  يرگید  رـصق  مدش  دراو  اجنآ  رد 
: تسا هدش  هتشون  نآ  رب  مدید  مدرک  دنلب  ار  دوخ  رس  دوب ، نازیوآ  يا  هدرپ  نآ  رب  و  دوب ، هدش  هداد  تنیز  تارهاوج  اب  هک 

«. دنتسه ناراگتسر  هورگ  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  «، » نوزئافلا مه  ّیلع  هعیش  »

: درک ضرع  تسیک ؟ زا  رصق  نیا  نم ؛  بیبح  يا  متفگ : لیئربج  هب 

هیلع ّیلعهعیـش  ّالإ  هارع  هافح  همایقلا ]  موی  مهّلک [  سانلا  رـشحی  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  کّیـصوو  کّمع  نبال  دّـمحم ، اـی 
.مهئابآ ءامسأب  نوعدی  مّهنإف  مالسلا  هیلع  ّیلع  هعیش  الخام  مهتاهُّما  ءامسأب  سانلا  یعدیو  مالسلا 

دنوش یم  روشحم  نایرع  ندب  هنهرب و  ياپ  اب  تمایق  رد  یگمه  مدرم  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  ّیصو  ومع و  رسپ  زا 
ماـن هب  ار  اـهنآ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زج  دـنناوخب  ناـشناردام  ماـن  هب  ار  همه  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نایعیـشزج 

.دننزب ادص  ناشناردپ 

؟ تسا هنوگنیا  ارچ  نم  تسود  يا  متفگ : لیئربج  هب 

(1) .دنا هدمآ  ایند  هب  كاپ  دنا و  هداز  لالح  دنراد ، تسود  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هکنیا  رطاخ  هب  درک : ضرع 

یم ناشیا  حاورا  زا  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیاش  تسا : هدومرف  ثیدـح  لیذ  رد  76/68 ح 136 و  راونألا : راحب  - 1
.دینادرگ كاپ  ار  ناشداسجا  تدالو  ّلحم  دندرک  رارقا  وا  تیالو  هب  قاثیم  رد  دنراد و  تسودار  مالسلا  هیلع  یلع  اهنآ  هک  تسناد 
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مالسلا مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  امهّرس  سّدق  یسوط  خیش  رـسپ  یلع  وبا  خیـش   - 121  / 214
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن 

نم عوزنم  نیطبلا  عزنألا  ّکنإف  رـشبأف  کتعیـش  یّبحم  یّبحمو  کتعیـش  یّبحملو  کتعیـشلو  کل  رفغ  دـق  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  ّیلع ؛ اـی 
(1) .ملعلا نم  نیطب  كرشلا ،

عزنَا وت  انامه  داب ، تراشب  ارت  دـیزرمآ ، ار  اهنآ  ناتـسود  تنایعیـش و  ناتـسود  تنایعیـش و  وت و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یلع ؛  يا 
.یتسه رپ  ملع  زا  يا و  هتفرگ  هرانک  يا و و  هتشاد  هلصاف  كرش  زا  ینعی  یتسه   (2) نیطبو

هرابرد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  نارمح  زا  دـئاوفلا » زنک   » باـتک رد  هللا  همحر  یکجارک   - 122  / 215
: دومرف مدرک ، لاوئس   (3)« ینْدأ ْوأ  ْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف ×  ینَد  َُّمث   » هفیرش هیآ 

وا و نیب  دیراورم  زا  يا  هشوخ  ایوگ  هک  يدح  هب  دینادرگ  کیدزن  دوخ  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دـنوادخ 
: دش هتفگ  درک ، هدهاشم  يریوصت  نآ  يور  رب  دیشخرد و  یم  هک  دندوب  هدرتسگ  الط  زا  یشرف  اجنآرد  دوب ، ترضح  نآ 

اهیلع همطاف  هجّوز  نأ  هیلإ  هَّللا  یحوأف  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هروص  هذـه  معن ، لاقف : هروصلا ؟ هذـه  فرعتأ  دّـمحم ؛  اـی 
.ًاّیصو هذّختاو  مالسلا 

؟ تسیک ریوصت  نیا  یناد  یم  ایآ  دّمحم ؛  يا 

كرابت و دنوادخ  .تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لیامش  نیا  یلب ، دومرف :

47/2 ح 182 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باـتک  رد  و  101/68 ح9 ، راونألا : راحب  سلجم 11 ، 293 ح 17  یـسوط : یلاما  - 1
79/27 ح 13 و52/35 راونألا : راحب  باتک  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و  دنا ، هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  اضر  ترـضح  ار  نآ 
270 هّدوملا : عیبانی  رد  يزودنق  و  ، 83/2 بولقلاداشرا : باتک  رد  ار  نآ  هللا  همحر  یملید  تسا ، هدروآ  باـتک  نآ  زا  لـقن  هب  ح 6 

.دنا هدرک  رکذ 
هتخیر شا  یناشیپ  فرط  ود  رـس و  ولج  ياـهوم  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  عزنا  دـسیون : یم   137/4 هیاهن : باـتک  رد  يرزج  - 2

مکش هدش و  هتخیر  ترضح  نآ  یناشیپ  فرط  ود  يوم  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  فیصوت  رد  و  تسا ، هدش 
، تسا هتفرگ  هلـصاف  هدرک و  بانتجا  كرـش  زا  ینعی  عزنا »  » زا دارمو  تسا  هیانک  نیا  هک  هدش  هتفگ  و  تسا ، هدوب  هدمآرب  شکرابم 

.تسا هدوب  نامیا  ملع و  زا  راشرس  وا  نطاب  ینعی  نیطب »  » زا دوصقم  و 
هیآ 8 و 9. مجن ، هروس  - 3
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(1) .هدب رارق  تدوخ  نیشناجو  ّیصو  ار  وا  و  نک ، جیوزت  وا  يارب  ار  همطاف  دومرف : یلاعت 

هَّللا تاولص  نینمؤملاریما  زا  ترضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هرـس  سدق  دیفم  خیـش   - 123  / 216
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هیلع 

؟ ینیب یم  زین  وت  منیب  یم  نم  هچنآ  ایآ  متفگ : وا  هب  دوب ، نم  هارمه  هب  ربنق  متفر و  هفوک  رهش  جراخ  هب  يزور 

باحصا هب  ور  دعب  تسا ، انیبان  اهنآ  هب  تبسن  ام  نامـشچ  هک  ار  هچنآ  هدومن  راکـشآ  نشور و  امـش  يارب  دنوادخ  درک : ضرع  ربنق 
.دندرک ضرع  ار  ربنق  هتفگ  نامه  مه  اهنآ  منک ؟ یم  هدهاشم  نم  ار  هچنآ  دینیب  یم  امش  ایآ  روطچ ؟ امش  متفگ : اهنآ  هب  مدرک و 

ار وا  مالک  منیب و  یم  نم  هک  روط  نامه  دینیب  یم  ار  وا  هنیآ  ره  دـیرفآ  ار  رـشب  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  ّقحب  متفگ : هاگنآ 
تشاد و یلیوط  ّدق  گرزب و  يرس  هک  تشگ  رهاظ  يدرمریپ  هرابکی  هک  تشذگن  یلیخ  مونـش ، یم  نم  هک  روط  نامه  دیونـش  یم 

.دوب لوط  هب  وا  مشچ  ود 

.دشاب امش  لاح  لماش  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  و  نانمؤم ، ریما  يا  امش  رب  دورد  مالس و  درک : ضرع 

.ما هدمآ  مدرم  فرط  زا  درک : ضرع  يدمآ ؟ اجک  زا  نیعل  يا  متفگ : وا  هب 

.مور یم  مدرم  فرط  هب  درک : ضرع  يورب ؟ یهاوخ  یم  اجک  متفگ :

نم و نیب  هک  میوگب  امش  يارب  یثیدح  مسق  ادخب  نانمؤم ؟ ریما  يا  یئوگ  یم  نینچ  ارچ  درک : ضرع  .یتسه  يدرمریپ  دب  وت  متفگ :
.تسا هدوبن  نیب  رد  یثلاث  هتفرگ و  تروص  ادخ 

رطاخ هب  هک  یماگنه  .یلب  درک : ضرع  تسا ؟ هدوبن  نیب  رد  یمّوس  رفن  ینک و  یم  لـقن  دـنوادخ  زا  وت  ار  ثیدـح  نیعل ، يا  متفگ :
منک یمن  لایخ  نم ؛ رورس  يا  نم و  يادخ  يا  مدرک : ضرع  مدرک ، طوقس  مراهچ  نامسآ  هب  یهلا  روتـسد  زا  یچیپرـس  ینامرفان و 

؟ یشاب هدیرفآ  ار  یسک  نم  زا  رت  تخبدب 

: رـضتحم زا  لقن  هب  410/18 ح 122 و ص 302 ح 6  راونألا : راحب  250/4 ح 11 ، ناهرب : ریسفت  ح 8 ،  625/2 تایآلا : لـیوأت  - 1
.125
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خزود رومأم  هتـشرف  هک  کلام  دزن  ینیبب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  ما ، هدیرفآ  وت  زا  رت  تخبدـب  هک  داد  ماغیپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
هدب ناشن  نم  هب  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  رب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  متفگ : متفر و  وا  دزن  دـهد ، ناشن  وت  هب  ات  ورب  تسا 
شتآ تشادرب ، مّنهج  یئالاب  هقبط  زا  ار  شوپرـس  درب ، خزود  نایم  دوخ  اب  ارم  وا  تسا ، رت  تخبدب  رت و  هراچیب  نم  زا  هک  ار  یـسک 

.دیعلب ار  کلام  نم و  مدرک  نامگ  هک  دیشک  هلعش  يّدحب  دش و  جراخ  نآ  زا  یگنر  هایس 

رت هایـس  هک  دیـشک  هلعـش  یـشتآ  اـجنآ  رد  درب و  مّود  هقبط  هب  ارم  تـفرگ ، مارآ  نآ  ریگب و  مارآ  هـک  داد  روتـسد  شتآ  هـب  کـلام 
نیئاپ يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  تاقبط  و  دـیدرگ ، شوماخ  نآ  شاب و  شوماخ  هک  داد  روتـسد  مه  نآ  هب  دوب ، یلّوا  زا  رت  هدـنزوسو 

دش جراخ  یشتآ  تشادرب  هک  ار  متفه  هقبط  شوپرس  دوب ، یلبق  زا  رتدیدش  نآ  شتآ  يا  هقبط  ره  میدیسر و  متفه  هقبط  هب  ات  میتفر 
: متفگ متشاذگ و  منامشچ  يور  ار  میاهتسد  درب ، نیب  زا  هدیرفآ  ادخ  هک  ار  هچره  کلام و  نم و  مدرک  نامگ  هک 

تلهم ادخ  هک  یمولعم  تقو  نآ  ات  وت  تفگ : .دوش  یم  شوماخ  نآلا  نم  رمع  غارچ  هنرگ  دوش و  شوماخ  هدب  روتـسد  کلام ؛  يا 
مدـیدار رفن  ود  اجنآ  رد  دـیدرگ ، شوماخ  نآ  دوش و  شوماخ  داد  روتـسد  شتآ  هب  کلام  هاـگنآ  تفر ، یهاوخن  نیب  زا  تسا  هداد 

.دنا هدش  نازیوآ  الاب  هب  نآ  اب  تسا و  اهنآ  ندرگ  رد  نیشتآ  ياهریجنز  هک 

لاسرازه نم  و  دوب ؟ هدش  هتـشون  يزیچ  هچ  اجنآ  يدـناوخن ، رگم  شرع  قاس  رب  ًالبق  تفگ : دنتـسیک ؟ رفن  ود  نیا  متفگ : کلام  هب 
: دوب هدش  هتشون  هک  مدوب  هدناوخ  شرع  قاس  رب  دنیرفایب  ار  ایند  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق 

«. ّیلعب هترصنو  هتدّیأ  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالإ  هلإ  «ال 

«. مدومن يرای  کمک و  مالسلا  هیلع  یلع  ببس  هب  ار  وا  تسادخ ، هداتسرف  دّمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادخ  »

ماما هک  تسا  دّدرم  وا  تسا ، ثیدح  يوار  زا  دـیدرت  دنتـسه -  اهنآ  هب  نارگمتـس  زا  ای  ناشیا  نانمـشد  زا  رفن  ود  نیا  تفگ : کلام 
(1)  - . ناراکمتس ای  دنا  هدومرف  نانمشد  مالسلا  هیلع 

.122/1 زجاعملا : هنیدم  315/8 ح 95 ، راونألا : راحب  ،105 صاصتخإلا : - 1
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هللا یلص  ادخ  لوسر  تمدخرد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  دوعسم  نب  هَّللادبع  زا  بقانملا » بقاث   » باتک رد   - 124  / 217
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش ، دراو  هیلع  هَّللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  میدوب  ملسو  هلآو  هیلع 

؟ هَّللا یلع  کتمارک  کیرن  نأ  ّبحتأ  نسحلاابأ ؛ ای 

؟ میهد ناشن  وت  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  وت  يراوگرزب  تمارک و  يراد  تسود  ایآ  نسحلاابا ؛  يا 

.امش يادف  مردام  ردپ و  ادخ ؛  لوسر  يا  یلب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

.تفگ دهاوخ  نخس  وت  اب  راگدرورپ  نذا  هب  وا  وش ، ناور  دیشروخ  فرط  هب  نم  هارمه  هب  ادرف  دومرف :

دجـسم زا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  دـناوخ  ار  شزاـمن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  حبـص  ادرف 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش  راکـشآ  دیـشروخ  هکنیمه  دنتـسشن ، دیـشروخ  ندـمآ  نوریب  راظتنا  هب  یّلحم  رد  دـمآ و  نوریب 

: دومرف ملسو 

.دنک وگتفگ  وت  اب  هک  تسا  رومأم  وا  انامه  وگب ، نخس  وا  اب  یلع ؛  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.عیطملا عماسلا  قلخلا  اهّیأ  هتاکربو  هَّللا  همحرو  کیلع  مالسلا 

.یتسه رادربنامرف  هدنونش و  هک  یقولخم  يا  داب  وت  لاح  لماش  یهلا  تاکرب  تمحر و  و  وت ، رب  مالس 

: داد خساپ  دیشروخ 

.تعمس نُذا  الو  تأر  نیع  ام ال  هرخآلاو  ایندلا  یف  تیطُعا  دقل  ءایصوألا ، ریخ  ای  هتاکربو  هَّللا  همحرو  مالسلا  کیلعو 

هن هک  تسا  هدش  اطع  يزیچ  امـش  هب  ترخآ  ایند و  رد  یتسارب  یهلا ، ءایـصوا  رورـس  يا  داب  امـش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
.تسا هدینش  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ 

؟ تسیچ تسا  هدش  اطع  نم  هب  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

ایند رد  هک  یتـمکح  ملع و  ناـمه  یلو  دـنتفا ، هنتف  رد  مدرم  اداـبم  منک  لـقن  ار  نآ  هک  تسا  هدـشن  هداد  هزاـجا  نم  هـب  درک : ضرع 
: تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  داب ، تیاراوگ  هدش  هدیشخب  وت  هب  ترخآو 
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(1) «. نُولَمْعَی اُوناک  امب  ًءازَج  ُنیْعأ  هَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  یفْخأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَتالَف  »

يارب دوش  اهنآ  ینـشور  مشچ  ثعاب  هک  اهتّذل  اهتمعن و  رادقم  هچ  دـنا  هداد  ماجنا  اهنآ  هک  یبوخ  لامعا  رطاخ  هب  دـناد  یمن  یـسک 
.تسا هدیدرگ  هریخذ  ناشیا 

: تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  و 

(2) «. نوُوَتْسَیال ًاقِساف  َناک  ْنَمَک  ًانمُْؤم  َناک  ْنَمَفأ  »

.دوب دنهاوخن  ناسکی  ودنیا  زگره  تسین ، نید  دنب  ياپ  هک  تسا  يراکهبت  رجاف  دننام  هدروآ  نامیا  هک  یسک  ایآ 

.تسا هداد  زایتما  صاصتخا و  نامیا  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسه  يا  هدنروآ  نامیا  نآ  وت 

(3) .تسا هدرک  وگتفگ  ترضح  نآ  اب  هبترم  هس  دیشروخ  هک : تسا  هدش  تیاور  و 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 125  / 218
: تسا هدومرف 

.همایقلا موی  یلإ  هیّبحملو  هل  نورفغتسی  کلم  فلأ  نیعبس  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هجو  رون  نم  یلاعت  هَّللا  قلخ 

نآ ناتـسود  وا و  يارب  هک  تسا  هدـیرفآ  هتـشرف  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لامج  رون  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
.دننک یم  رافغتسا  تمایق  زورات  ترضح 

(4) .تسا هدرک  تیاور  نیفلاخم  قیرط  زا  هنوگ  نیمه  ار  ثیدح  نیا  تسا  ّتنس  لها  ياملع  زا  هک  یمزراوخ 

هیآ 17 و 18. هدجس ، هروس  و 2 . - 1
- … 2

: ناذاش نبا  لئاضف  فالتخا ،) یمک  اب   ) 185/1 نیطمسلا : دئارف  220/1 ح 137 ، زجاعملا : هنیدم  255 ح3 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 3
.163

بقانم و 140 ،  49 بوـلقلا : داـشرا  ح 700 ،  36/3 زجاـعملا : هنیدـم  ح 75 ،  585 مارملا : هیاــغ  تـبقنم 19 ،  42 هـبقنم : هئاـم  - 4
275/39 راونألا : راحب  71 ح 47 ، یمزراوخ : بقانم  زا  لقن  هب   103/1 هّمغلا : فشک  :463 و 525 ، بلاطملا حجرا  ، 202 هّیوضترملا :

.هّمغلا فشک  زا  لقن  هب 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   - 126  / 219

(1) .یلاعتو كرابت  ّبرلا  یضر  انّبحو  بیرلا ، ساوسوو  ماقسألاو  کعولا  نم  ءافش  تیبلا  لهأ  انرکذ 

یلاعت كرابت و  راگدرورپ  يدونـشخ  ثعاب  ام  یتسود  و  تسا ، یحور  یمـسج و  ياهدرد  همه  بت و  شخبافـش  تیب  لها  اـم  داـی 
.تسا

نوچ ،(2) و  تسا هدـیدرگ  دراو  ثیدـح  رد  هک  روطناـمه  تسا  مّنهج  ياـمرگ  زا  يا  هبعـش  بت  ترارح  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  دای  اب  یلوا  قیرط  هب  دشاب  نآ  عرف  هک  بت  ترارح  دنازوس ، یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  مّنهج  شتآ 

.دنازوس دهاوخن  ار  اهنآ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا 

یلص ادخ  لوسر  رضحم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هیلع  هَّللا  ناوضر  یسراف  ناملس  زا  لّصفم  دنس  هب  هللا  همحر  یـسرب   - 127  / 220
سپـس میتفگ ، خـساپ  وا  هب  ام  درک و  مالـس  ام  رب  داتـسیا و  ادـتبا  دـش ، دراو  یبرع  ناـهگان  هک  میدوب  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

نیا ایآ  تسا ؟ اناد  ردتقم و  دنوادخ  هداتـسرف  دّمحم  ینعی  اه  یکیرات  رد  هدنزورف  غارچ  نابات و  هام  امـش  زا  کیمادک  درک : لاوئس 
؟ تسا هرهچابیز 

.نیشنب برع ، ردارب  يا  یلب  دومرف :

، منک تاقالم  ارت  هکنآ  زا  شیپ  مدرک  قیدـصت  ار  وت  و  مدوب ، هدـیدن  ار  وت  هکیلاح  رد  مدروآ  نامیا  وت  هب  دّـمحم ؛  يا  درک : ضرع 
.تسا هدیسر  نم  هب  امش  زا  یبلطم  ًادیدج 

تلاـسر راـگدرورپ و  یئاـتکی  هب  نداد  تداهـش  هب  ار  اـم  درک : ضرع  یبـلطم ؟ هچ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
و میورب ، ّجح  میریگب ، هزور  میزادرپب ، ار  دوخ  لام  تاکز  میناوخب ، زامن  يدومرف : میدرک ، تباجا  يدناوخ ، تدوخ 

145/2 ح 10 و 227/26 ح 2. راونألا : راحب  47 ح 107 ، نساحملا : - 1
103/62 ح راونألا : راـحب   ...» تسا مّنهج  هدـنزوس  ياـمرگ  زا  بت  ترارح  تسا : هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  - 2

«. 34
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رـسپ تیالو  نتـشاد  هب  ار  ام  هکنیا  ات  يدشن  دونـشخ  یـضار و  رادقم  نیا  هب  سپـس  میتفریذـپ  ار  اهنیا  همه  مینک ، تکرـش  داهج  رد 
هدرک بجاو  ام  رب  ار  نآ  تدوخ  هک  تسا  یفیلکت  نیا  ایآ  يدرک ، توعد  وا  اب  یتسود  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تیومع 

؟ تسا هدومن  بجاو  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  ینامسآ  يرما  ای  يا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.تسا هدرک  بجاو  نیمز  اهنامسآ و  لها  رب  ار  نآ  دنوادخ  هکلب 

نآ متفریذپ و  ناج  هب  يدومرف  هچنآ  ًهعاط ، ًاعمس و  درک : ضرع  دینش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  هکنیمه  برع 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .تسا  ّقح 

؟ برعلا اخأ  ای  اهب  کئّبنُا  الأ  اهیف ، امو  ایندلا  نم  ریخ  ّنهنم  هدحاو  ًاسمخ  ّیلع  یطُعا  برعلا  اخأ  ای 

یم دشاب ، یم  ایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیانع  زیچ  جـنپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  برع ؛  ردارب  يا 
؟ میوگب ار  اهنآ  تیارب  یهاوخ 

.ادخ لوسر  يا  یلب  درک : ضرع 

كرابت دـنوادخ  درک : ضرع  دـمآ و  دورف  لیئربج  دوب ، هدیـسر  ناـیاپ  هب  گـنج  مدوب و  هتـسشن  ردـب  زور  برع ؛  ردارب  يا  دومرف :
: دیامرف یم  تسا و  هدناسر  مالس  امش  هب  یلاعتو 

هتمهلأ هتـضغبأ  نمو  ّیلع ، ّبح  هتمهلأ  ینّبحأ  نمف  انأ ، هّبُحا  نم  ّیلع  ّبح  مهُلا  ّینأ  ّیلع  تمـسقأو  یـسفن  یلع  تیلآ  دّـمحم ؛  اـی 
.ّیلع ضغب 

مشخب ماهلا  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  مشاب  هتشاد  تسود  ار  سک  ره  هک  ما  هدومن  دای  مسق  ما و  هدرک  دهع  نم  دّمحم ؛  يا 
ار هک  ره  و  منک ، تیانع  ماهلا  قیرط  زا  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  هک  ره  سپ  مزادـنیب ، وا  لد  هب  و 

.مزادنیب شلد  هب  ار  یلع  ینمشد  مشاب  نمشد 

.ادخ لوسر  يا  یلب  درک : ضرع  میوگب ؟ تیارب  هدش  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ار  یمّود  تیانع  برع ؛  ردارب  يا  دومرف : سپس 
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؛  دّـمحم يا  درک : ضرع  دـمآ و  دورف  لـیئربج  هک  مدوـب  هتـسشن  مدرک  مهارف  ار  هزمح  میوـمع  گرب  زاـس و  هکنآ  زا  دـعب  دوـمرف :
هب التبم  هک  ینانز  لثم  دارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  ار  نآ  مدـینادرگ و  بجاو  ار  زامن  نم  تسا : هدومرف  دـناسر و  یم  مالـس  دـنوادخ 

مدرک و بجاو  ار  ّجح  متساوخن ، رفاسم  زا  ار  نآ  مدرک و  بجاو  ار  هزور  متساوخن ، ناکدوک  ناگناوید و  دنتـسه و  سافن  ای  ضیح 
.متشادرب ار  فیلکت  درادن  یلام  هک  یسک  زا  مدرک و  بجاو  ار  تاکز  متساوخن ، درادن  تعاطتسا  هک  یسک  زا 

.هصخر هیف  طُعا  ملف  ضرألاو  تاوامسلا  لهأ  یلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح  تضرفو 

هک مدادـن  هزاجا  و  مدرکن ، فاـعم  نآ  زا  ار  سکچیه  مدرک و  بجاو  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  هب  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  یلو 
.دشاب هتشادن  فیلکت  دشاب و  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  یسک 

.ادخ لوسر  يا  یلب  درک : ضرع  میوگب ؟ تیارب  ار  راگدرورپ  مّوس  تیانع  ایآ  برع ؛  ردارب  يا  دومرف : دعب 

ناـیم رد  سکرک  داد ، رارق  یگرزب  رورـس و  اـهنآ  زا  یعوـن  ره  يارب  دـیرفآ  ار  شتاـقولخم  هک  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوـمرف :
، اه هام  رورس  ناضمر  هام  اهزور ، رورس  هعمج  زور  ناگدنرد ، رورس  ریش  تسا ، نایاپراهچ  رورـس  واگ  تسا ، اهنآ  رورـس  ناگدنرپ 

.تسا ءایصوا  همه  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  و  ناربمغیپ ، یمامت  رورس  نم  نایمدآ ، رورس  مدآ  ترضح  ناگتشرف ، رورس  لیفارسا 

: دومرف .نم  يالوم  يا  یلب  درک : ضرع  مهد ؟ ربخ  وت  هب  ار  مراهچ  تیانع  دومرف : سپس 

ّیلع ضغبو  هّنجلا ، یلإ  هاّدأ  ایندلا  یف  اهنم  نصغب  ّقلعت  نمف  ایندـلا ، یف  اهناصغأو  هّنجلا  یف  اهلـصأ  هرجـش  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح 
.رانلا هتلخدأ  اهناصغأ  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  ایندلا ، یف  اهناصغأو  رانلا  یف  اهلصأ  هرجش  بلاط  یبأ  نب 

تشهب و رد  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


337 ص :

ینمـشد و  دـناشک ، یم  تشهب  هب  ار  وا  دزیوایب  تسایند  رد  هک  اه  هخاش  نآ  زا  يا  هخاش  هب  سک  ره  تسا ، اـیند  رد  شیاـه  هخاـش 
نآ زا  يا  هخاـش  هب  سک  ره  تسا ، اـیند  رد  شیاـه  هخاـش  شتآ و  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع 

.درک دهاوخ  دراو  شتآ  هب  ار  وا  دزیوایب 

.ادخ لوسر  يا  یلب  درک : ضرع  مهد ؟ ربخ  وت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  راگدرورپ  تیانع  نیمجنپ  زا  یهاوخ  یم  دومرف : سپس 

يرگید ربنم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  دعب  دنهد ، رارق  شرع  تسار  فرط  رد  يربنم  نم  يارب  دـسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه  دومرف :
تخت هب  هک  يا  هدنـشخرد  هدمآرب و  دنلب و  تخت  سپـس  دـنهد ، رارق  شرع  تسار  فرط  نامه  رد  نم  ربنم  ياتـسار  تازاوم و  رد 

.دنراذگ ربنم  ود  نآ  نیب  تسا  فورعم  تمارک 

کی دوب ن  تسا  ابیز  هچ  و  دریگ ، رارق  تمارک  تخت  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  دوخ و  ربنم  يور  مادـک  ره  میهاربا  نم و 
.تسا هدیدن  یمشچ  نآ  زا  رتابیز  هک  رای ، ود  نایم  رد  تسود 

وا تسود  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا ، تباـث  ّقح و  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  رادـب ، تسود  ار  یلع  یبارعا ؛  يا  دومرف : سپس 
.دوب دهاوخ  رصق  کی  نایم  رد  نم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دراد ، تسودار 

مالـسلا هیلع  یلع  تیومعرـسپ  وا و  لوسر  ادخ و  رادربنامرف  کّمع ،» نبالو  هلوسرلو  هَّلل  ًهعاطو  ًاعمـس  : » تفگ برع  ماگنه  نیا  رد 
(1) .متسه

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  نیقیلا » فشک   » باتک رد  هرس  سدق  یّلح  هماّلع   - 128  / 221

يا هّدـع  ترـضح  نآ  دزن  دـندوب و  هتـسشن  تـسا  يرازگیر  نـیمز  هـک  حـطبا  رد  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يزور 
هب وا  كراـبم  رظن  ناـهگان  هک  دومرف  یم  ثیدـح  اـهنآ  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنتـشاد ، روـضح  باحـصازا 

الاب هک  داتفا  يدابدرگ 

363/2 ح 608. زجاعملا : هنیدم  46/40 ح 83 ، راونألا : راحب  طوطخم ،(  ( 27 هضورلا : ، 147 لئاضفلا : - 1
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رارق ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  لـباقم  اـت  دـش  یم  کـیدزن  مک  مک  نآ  و  دوب ، هتخیگنارب  يراـبغ  درگ و  تفر و  یم 
: درک ضرع  سپس  درک ، مالس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  نآ  نایم  رد  هک  یصخش  تفرگ ،

نآ يوس  هب  ناتدوخ  فرطزا  رفن  کی  دیهد و  هانپ  ار  ام  میا ، هدروآ  هانپ  امش  هب  هک  متـسه  يا  هفیاط  هداتـسرف  نم  ادخ ؛  لوسر  يا 
، دنا هدومن  زواجت  دوخ  ّدح  زا  دنا و  هدرک  متس  ام  هباهنآ  زا  يا  هّدع  اریز  دنک ، یـسررب  ار  ام  عاضوا  کیدزن  زا  ات  دیتسرفب  ّتیعمج 

ادرف ار  وا  هک  مدنب  یم  امش  اب  مکحم  نامیپ  دهع و  نم  دیامن و  تواضق  يرواد و  نآرق  ادخ و  مکح  هب  اهنآ  ام و  نیب  امـش  هدنیامن 
.دیآ شیپ  دنوادخ  فرط  زا  يا  هبّقرتم  ریغ  هثداح  هکنیا  رگم  منادرگرب  ملاس 

؟ یتسه يا  هفیاط  هچ  زا  یتسیک و  وت  دندومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

مناگتـسب زا  يا  هّدـع  هارمه  هب  ًالبق  دـنا ، نمؤم  نایّنج  اهنآ  هک  متـسه  خاـک  ینب  هفیاـط  زا  یکی  خارمـش  نب  هطفرع  نم  درک : ضرع 
امش و  دندرک ، عنم  نآ  زا  ار  ام  هکنیا  ات  میداد  یم  ارف  شوگ  ار  بلاطم  یناهنپ  نارگید و  زا  هدیشوپ  ینعی  میدرک ، یم  عمس  قارتسا 

ام اب  يا  هّدع  میتفریذپ ، ار  نآ  هدرک و  قیدصت  ار  امش  راتفگ  میدروآ و  نامیا  امش  تلاسر  هب  ام  تخیگنارب ، يربمغیپ  هب  دنوادخ  ار 
ّتیعمج و رظن  زا  نوچ  اهنآ  داتفا و  فالتخا  اهنآ  ام و  نیب  اذـل  دـندومن ، يراـشفاپ  دوخ  قباـس  شور  ناـمه  رب  دـندرک و  تفلاـخم 
اـم و هب  راـک  نیا  اـب  و  دـنا ، هـتفرگ  دوـخ  راـیتخا  رد  ار  اـهنآ  دـنا و  هتـشگ  هریچ  اـههاگارچ  هـمه  بآ و  رب  دـنراد  يرترب  اـم  ربورین 
هب اهنآ  ام و  نیب  دیایب و  ات  دینک  هارمه  نم  اب  ار  رفن  کی  مراد  اضاقت  امش  زا  نونکا  و  دنا ، هدرک  دراو  يدایز  تراسخ  ام  نایاپراهچ 

.دنک يرواد  قح 

: دندومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.مینیبب يراد  هک  یلکش  نآ  هب  ار  وت  ام  همه  ات  نزب  رانک  تا  هرهچ  زا  ار  باقن 
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وا مشچ  ود  ینالوط و  ودنلب  يرـس  دایز ، رایـسب  يوم  اب  تسا  يدرمریپ  میدـید  میدرک  هاگن  وا  هب  دوشگ و  ار  دوخ  تروص  هکنیمه 
لوسر هاگنآ  تسا ، ناگدنرد  نادند  دننامه  دراد  ناهد  رد  هک  یئاهنادند  کچوک و  شنامشچ  هقدح  هتفرگ ، رارق  شرـس  لوط  رد 

درک ور  نآ  زا  دعب  دنادرگرب و  دنک  یم  هارمه  وا  اب  هک  ار  یسک  ادرف  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  وا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
: دومرف رکبوبا و  هب 

.نک تواضق  قح  هب  ناشیا  نیب  هاگنآ  نک و  لّمأت  اهنآ  راک  رد  نیبب و  کیدزن  زا  ار  وا  هفیاط  ورب و  هطفرع  ام  ردارب  نیا  هارمه  هب 

؟ دنتسه اجک  اهنآ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 

.تسا نیمزریز  اهنآ  هاگیاج  دومرف :

مالک اهنآ و  تغل  اـب  هکیلاـحرد  منک  مکح  اـهنآ  نیب  هنوگچ  و  مراد ؟ ار  نیمز  رد  نتفر  نیئاـپ  ییاـناوت  هنوگچ  درک : ضرع  رکبوبا 
؟ متسین انشآ  اهنآ 

وا هارمه  وت  دومرف : درک و  ور  باّطخ  نب  رمع  هب  ترضح  نآ  داد ، ّدر  باوج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  رکبوبا 
.داد شقیفر  خساپ  لثم  یباوج  مه  وا  .ورب 

: دومرف دومن و  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

.ّقحلاب مهنیب  مکحتو  هیلع ، مه  ام  یلإ  رّظنتو  هموق  یلع  فّرشتو  هطفرع  انیخأ  عم  رس  ّیلع  ای 

.نک يرواد  اهنآ  نیب  هشیدنا  یسررب و  زا  دعب  نیبب و  کیدزن  زا  ار  وا  موق  ورب و  هطفرع  هارمه  وت 

لابند هب  مه  یسراف  ناملس  يردخ و  دیعسوبا  داتفا ، هار  هب  هطفرع  اب  درک و  لیامح  ار  دوخ  ریشمش  تساخرب ، ًاروف  مالسلا  هیلع  یلع 
درک و یهاگن  ام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هّرد  نآ  طسو  رد  میدیـسر ، يا  هّرد  هب  ات  میتفر  اهنآ  هارمه  هب  ام  دنتفگ : دنداتفا و  هار  هب  اهنآ 

: دومرف
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.دیدرگرب اجنیا  زا  دهد ، ریخ  يازج  امش  هب  دنوادخ 

دوخ لّوا  لکـش  هب  نیمز  سپـس  دـندش ، لخاد  اهنآ  دـیدرگ و  هتفاگـش  نیمز  میدـید  میدرک ، یم  هاگن  میدوب و  هداتـسیا  اجنامه  ام 
.میتشگرب میدروخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  لاح  هب  هک  يدایز  فّسأت  ناوارف و  تمادن  ترسح و  هب  ام  تشگرب ،

درگ مه  باحصا  دنتسشن ، افص  رب  دندمآ و  نآ  زا  دعب  دندناوخ و  مدرم  اب  ار  زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حبـص  ادرف 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشگربراظتنا  همه  نامـشچ  تشذـگ ، زور  زا  یتعاس  دـنچ  دـمآ و  الاب  زور  دـندوب ، عمج  فیرـش  دوجو  نآ 
دز گنرین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  یّنج  هطفرع  دنتفگ : یم  مهاب  نیقفانم  زا  يا  هّدع  دوب ، هدرک  ریخأت  وا  تشاد و 
ات دندرک  یم  اه  تبحص  لیبق  نیا  زا  و  دنک ، یمن  راختفا  ام  رب  شیومعرسپ  هب  ربمغیپ  رگید  درک و  تحار  بارتوبا  دوجو  زا  ار  ام  و 

دوخ ناکم  هب  هرابود  زامن  زا  دعب  و  درک ، رازگرب  تعامجاب  ار  رهظ  زامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـش ، زامن  تقو 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ار  زامن  و  دیسر ، ارف  رصع  زامن  تلیـضف  تقو  ات  دندوب  وگتفگ  هب  باحـصا  تسـشن ، افـص  يالاب  رب  تشگرب و 

هب دیشروخ  دندش و  یم  يدیماان  راچد  همه  مک  مک  تفرگ ، رارق  دوخ  هاگیاج  هب  رگید  رابو  دناوخ  ّتیعمج  نآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع 
مالـسلا هـیلع  یلع  ندـمآ  رد  ردـق  نآ  دـندرک و  یم  راـهظا  ار  دوـخ  شنزرـس  تتامـش و  نیقفاـنم  دـش و  یم  کـیدزندوخ  بورغ 

.تسا هدش  كاله  وا  دندرک  نیقی  هک  دشریخأت 

تـسد رد  هک  يریـشمش  زا  هکیلاح  رد  تشگ  رهاظ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارآ  لد  لامج  دـش و  هتفاکـش  نیمز  ناهگان  ءانثا  نیمه  رد 
.دوب هدمآ  وا  هارمه  هب  هطفرع  دیکچ و  یم  نوخ  تشاد 

: دومرف دیسوب و  ار  شیناشیپ  تفرگربرد و  ار  وا  تساخرب ، اج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ندید  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

؟ يدمآ رید  يدرک و  ریخأت  نامز  نیا  ات  هک  دش  هچ 

، دندوب هدومن  مورحم  دوخ  قح  زا  ار  اهنآ  هدرک و  ملظ  وا  ناتـسدمه  هطفرع و  رب  اهنآ  هک  مدـش  وربور  يرایـسب  قلخ  اب  درک : ضرع 
هس هب  ار  هورگ  نآ 
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.دندرک يراددوخ  نآ  لوبق  زا  اهنآ  مدرک و  توعد  زیچ 

لوبق دـیزادرپب ، هیزج  متفگ : دـندرکن : لوبق  دـیروآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلاـسر  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  متفگ :
، دنتفریذپن دنراذگب  اهنآ  رایتخا  رد  ار  هاگارچ  بآ و  زا  يرادـقم  دـننک و  شزاس  شناتـسود  هطفرع و  اب  متـساوخ  اهنآ  زا  دـندرکن ،

هّیقب مدناسر ، لتق  هب  دش  یم  رفن  رازه  داتشه  دودح  هک  ار  اهنآ  زا  یناوارف  ّتیعمج  متخادرپ و  گنج  هباهنآ  اب  مدیشک و  ار  ریـشمش 
تّوخا و دـش و  فرطرب  اهنآ  نایم  زا  فالتخا  دـندروآ و  نامیا  سپـس  دـندرک ، حلـص  ياضاقت  ناما و  بلط  دـندید  نینچ  هک  اهنآ 

.مدرک یم  یگدیسر  ناشیاهراک  هب  مدوب و  اهنآ  اب  تعاس  نیا  ات  دیدرگ و  رارقرب  ناشیا  نیب  رد  يردارب 

نیا و  ، ) تشگرب یلاحشوخ  اب  سپـس  و  دهد ، ریخ  يازج  مالـسلا  هیلع  یلع  امـش و  هب  دنوادخ  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  هطفرع 
(1) (. تسا هدوب  یسراف  زورون  اب  فداصم  زور 

هدش تیاور  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  هغالبلا » جهن  حرـش   » باتک رد  دیدحلا  یبا  نبا   - 129  / 222
: دومرف هک  تسا 

هک دینش  یم  ار  ادص  دید و  یم  رون  ترضح  نآ  هارمه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع 
(2) .دندوب زجاع  نآ  ندینش  ندید و  زا  نارگید 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

.نیقّتملا مامإو  ءایصوألادّیس  تنأ  لب  هثراوو ، ّیبن  ّیصو  ّکنإف  ًاّیبن  نکت  مل  نإف  هّوبنلا ، یف  ًاکیرش  تنکل  ءایبنألا  متاخ  ّینأ  الول 

ّیـصو یتسین  ربـمغیپ  رگا  نونکا  یلو  یتـشاد  تکرـش  نم  اـب  مه  تّوبن  رد  وت  مشاـب  ناربـمغیپ  نیرخآ  نم  هک  دوبن  ریدـقت  نیا  رگا 
(3) .یتسه ناراکزیهرپ  همه  ياوشیپ  ءایصوا و  همه  رورس  هکلب  هدوب  وا  ثراو  ربمغیپ و 

89/18 ح4، و ج : باتک ، نآ  زا  لقن  هب  168/39 ح9  راونألا : راحب  باب 90 ،  68  - 70 مالسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  هرمإ  یف  نیقیلا  - 1
هخسن رد  ار  نیسوق  نیب  و  . 60 ناذاش : نبا  لئاضف  97/2 ح 8 ، راربألا : هیلح  ، 37  - 39 تازجعملا : نویع  زا  لـقن  هب  و90/63 ح 45 

.متفاین اه 
رطس 9.  91/40 راونألا : راحب  ، 375/3 هغالبلا : جهن  حرش  - 2

.210/13 هغالبلا : جهن  حرش  - 3
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هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  سنا  زا  لئاضف »  » باـتک رد  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  یمزراوخ   - 130  / 223
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو 

ای یتف ، ای  ّيدهم ، ای  يداه ، ای  دباع ، ای  ّلاد ، ای  قیّدص ، ای  ءامسأ : هعبـسب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يدانی  همایقلا  موی  ناک  اذإ 
(1) .باسح ریغب  هّنجلا  یلإ  کتعیشو  تنأ  رم  ّیلع 

، راتفگ تسار  رادرک و  تسرد  يا  دننک : ادن  مسا  تفص و  تفه  اب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دوش  اپرب  تمایق  هک  یماگنه 
تـشهب دراو  باسح  نودب  تنایعیـش  وت و  یلع  يا  درمناوج ، يا  هدش ، تیاده  يا  هدننک ، تیاده  يا  هشیپ ، تدابع  يا  امنهار ، يا 

.دیوش

: هک تسا  هدرک  تیاور  ناهرب » ریسفت   » رد هرس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیس   - 131  / 224

.درک لاوئس   (2)« نوُحِّبَسُملا ُنحََنل  ّانإَو  نوُّفاصلا ×  ُنْحََنل  ّانإَو  : » راگدرورپ شیامرف  نیا  ریسفت  زا  ساّبع  نب  هَّللادبع  زا  نارهم  نبا 

هکنیمه دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  میدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  تفگ : ساّبع  نبا 
: دومرف درک و  مّسبت  وا  هرهچ  رد  داتفا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مشچ 

.ماع فلأ  نیعبرأب  مدآ  لبق  هَّللا  هقلخ  نمب  ًابحرم 

.تسا هدیرفآ  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  لهچ  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  يا  يدمآ  شوخ 

: دومرف تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  ردپ  زا  لبق  يدنزرف  ایآ  ادخ ؛  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

: هک دوب  لکش  نیا  هب  مه  نآ  و  دیرفآ ، دش  رکذ  هک  یتّدم  نآ  هب  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  ار  یلع  نم و  یلاعت  كرابت و  يادخ  یلب ،

زا لقن  هب  فالتخا ) یمک  اب   ) 68 راونألا : قراشم  587 ح 88 ، مارملا : هیاغ  ، 319 یمزراوخ : بقانم  تبقنم 83 ،   150 هبقنم : هئام  - 1
 . 83/2 بولقلا : داشرإ  نیعبرألا ، باتک 

هیآ 165 و 166. تاّفاص ، هروس  - 2
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یتسه ملاع  سپس  دیرفآ ، زیچ  ره  زا  لبق  نآ  رگید  مین  زا  ار  یلع  نآ و  زا  یمین  زا  ارم  درک ، میسقت  مین  ود  هب  ار  نآ  دیرفآ و  يرون 
فرط ود  رد  ار  ام  نآ  زا  دعب  درک ، فرطرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و  رون  هب  ار  یکیرات  تملظ و  و  دیرفآ ، ار  تادوجوم  داهن و  انب  ار 

ادخ یئاتکی  هب  ینعی  میتفگ  لیلهت  ام  دنتفگ ، حیبست  اهنآ  و  میتفگ ، ادخ  حیبست  ام  دیرفآ ، ار  ناگتشرف  هاگنآ  داد ، رارق  شرع  تسار 
مالـسلا هیلع  یلع  نم و  زا  ار  اـهنیا  و  دـنتفگ ، ریبکت  اـهنآ  میتفگ ، ربکا » هَّللا   » ینعی ریبـکت  اـم  دـنتفگ ، لـیلهت  اـهنآ  میدرک ، فارتـعا 

.دنتخومآ

.ّیلعلو یل  ضغبم  هّنجلا  لخدیالو  ّیلعلو  یل  ّبحم  رانلا  لخدیال  نأ  قباسلا  هَّللا  ملع  یف  کلذ  ناکو 

هیلع یلع  نم و  نانمـشد  و  دزادـنین ، خزود  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و  ناتـسود  هک  دوـب  نیا  راـگدرورپ  یلزا  مـلع  رد  ادـتبا  زا  و 
.دهدن هار  تشهب  هب  ار  مالسلا 

تایح بآ  زا  رپ  هک  دنراد  يا  هرقن  نیمیس و  ياه  هباتفآ  تسد ، رد  هک  تسا  هدیرفآ  ار  یناگتـشرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دینادب 
.تسا نیرب  سودرف  زا 

لماش یهلا  قیفوت  دراد و  نمؤم  هزیکاپ و  راکزیهرپ و  نمادکاپ و  يردام  ردپ و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نایعیـش  زا  کی  ره 
.تسا ناشیا  لاح 

زا يا  هباتفآ  اهنآ  تسد  رد  هک  ناگتـشرف  نآ  زا  يا  هتـشرف  دوش  رتسبمه  دوخ  رـسمه  اب  دهاوخب  اه  نآ  زا  یکی  ردپ  هک  ینامز  سپ 
وا بلقرد  نامیا  نآ  رثا  رب  دزیر و  یم  یتشهب  بآ  نیا  زا  دماشایب  بآ  نآ  زا  دهاوخ  یم  هک  یفرظ  رد  دـیآ و  یم  تسا  تشهب  بآ 

.دنک یم  دشر  دیور و  یم  نیمز  زا  تعارز  هک  روطنامه  ددرگ  یم  افوکش  دنک و  یم  ادیپ  شیور 

ناماما ریاس  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  مرتخد  ربمغیپ و  ّیـصو  و  شربمغیپ ، ناشراگدرورپ و  فرط  زا  نانآ  و 
.دنراد نشور  ناهرب  لیلد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  مالسلا  مهیلع  كاپ 

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  ناماما  زا  تدوصقم  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  ساّبع  نبا 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مهوبأو  یّنم  رشع  دحأ 
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.تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  اهنآ  ردپ  هک  دنتسه  نم  نادنزرف  زا  رفن  هدزای  اهنآ 

.رانلا نم  زوفلل  ًاببسو  هّنجلا  لوخدل  ًاببس  ینعی  نیببس  نامیإلاو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هّبحم  لعج  يّذلا  هَّللدمحلا  دومرف : سپس 

يارب یببـس  داد ؛  رارق  زیوآ  تسد  ببـس و  ود  ار  نامیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  شیاتـس  ساپس و 
(1) .شتآ زا  نتفای  تاجن  يارب  یببس  تشهب و  رد  ندش  لخاد 

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دانـسإلا » برق   » باـتک رد   - 132  / 225
: دومرف هک  تسا 

مزال هک  درک  دمآ  شیپ  شیارب  يراک  سپس  داتسرف  اهگنج  زا  یکی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف درک و  هناور  وا  يوس  هب  ار  دادقم ؛  دنک ، هعجارم  وا  هب  دوب 

یتفرگ رارق  هک  وا  يوربور  درگرب و  سپـس  نک  روبع  وا  زا  يرادقم  ینزب ، ادـص  ار  وا  پچ  تسار و  فرط  زا  ای  رـس  تشپ  زا  ادابم 
(2) .تسا هدومرف  نانچ  نینچ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وگب :

ناشیا تاـفوزا  دـعب  تاـیح و  نارود  نیب  یقرف  هکنیا  هب  داـقتعا  زا  دـعب  دوش -  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
صوصنم هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ، تهارکو  تسا  تشز  لباقم  تهج  زا  رگم  هیحان  تهج و  ره  زا  اهنآ  رب  ندرک  مالـس  تسین - 

.تسا هدیسر  اهنآ  دوخ  زا  یتیاور  تسا و 

لقن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ترضح  نآ  مالسلاو و  هالـصلا  لضفا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 133  / 226
: دومرف هک  تسا  هدرک 

هَّللا نیعو  قطانلا ، هَّللا  ناسلو  یعاولا ، هَّللا  بلق  انأو  هَّللا ، ملع  انأ 

: تایآلا لیوأت  زا  لـقن  هب  ح 25  و 29/35  88/24 ح4 ، راونألا : راـحب  11/2 ح3 ، راربـألا : هیلح  لـیذ ح 3 ،  39/4 ناهرب : ریـسفت  - 1
.298/2 بولقلا : داشرا  زا  لقن  هب  و ج:345/26 ح 18  501/2 ح 20 ،

و 325 ح 2. 223/76 ح 3 ، راونألا : راحب  ، 123 دانسإلا : برق  - 2
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345 ص :

(1) .هَّللا دی  انأو  هَّللا  بنج  انأو  هرظانلا ،

ياـیوگ ناـسل  تسا ، هتـشادهگن  نآ  رد  ار  دوخ  مولع  رارـسا و  هک  متـسه  ادـخ  بلق  و  مدـنوادخ ، ملع  هدـنهد  شیاـمن  رهظم و  نم 
، دـننک هّجوت  بناج  نآ  هب  دـنا  هدـش  رما  قلخ  مامت  هک  متـسه  وا  بناج  ینعی  مهّللا  بنج  نم  و  متـسه ، وا  يانیب  مشچ  راـگدرورپ و 

.مشاب یم  یلاعت  قح  ياناوت  تسد  نم  و  دوشن ، لصاح  یسک  يارب  نم  هب  بّرقت  اب  زج  دنوادخ  برقو 

راگدرورپ سّدقم  تاذ  هنرگ  دراد و  تامارتحا  تافیرـشت و  هبنج  هدـش  رکذ  ثیدـح  رد  هک  یئاه  تبـسن  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.تسا ءازجا  ءاضعا و  زا  هّزنم 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 134  / 227
: دومرف

ار يا  هتـشرف  متفه  نامـسآ  رد  و  رازه ، دصیـس  مجنپ  نامـسآ  رد  هتـشرف و  رازه  دـص  مراهچ  نامـسآ  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
نآ ِبرع  گرزب  هفیاط  ود  زا  اهنآ  ددع  هک  دیرفآ  ار  یناگتشرف  زین  و  تسا ، نیمز  ریز  شیاهاپ  یهلا و  شرع  ریز  شرـس  هک  دیرفآ 

.تسا رتشیب  رضم  هعیبر و  مانب  زور 

نیبنذـملا هتعیـشل  رافغتـسإلاو  هیّبحمو ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  یلع  هالـصلا  اـّلإ  بارـش  ـالو  ماـعط  مهل  سیل 
.هیلاومو

يارب ندرک  رافغتـسا  شناتـسود و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رب  نداتـسرف  تاولـص  زج  يزیچ  ناـشیا  یندیـشون  اـهنآ و  كاروـخ 
(2) .تسین شنایلاوم  راکهنگ و  نایعیش 

هدرک لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 135  / 228
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

داد روتسد  وا  هب  دیرفآ  ار  نَدَع  تشهب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یماگنه 

198/24 ح 25. راونألا : راحب  تسا ، هدش  رکذ  ثیدح  يارب  یحرش  نآ  لیذ  رد  164 ح 1 و  دیحوتلا : - 1
19 ح 21. مارملا : هیاغ  349/26 ح 22 ، راونألا : راحب  تبقنم 88 ،   163 هبقنم : هئام  - 2
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346 ص :

.درک دوخب  ّربکت  توخن و  درک و  زان  هاگنآ  درک و  هتسارآار  دوخ  مه  وا  نک ، هتسارآ  هدب و  تنیز  ار  تدوخ 

رد هک  یئاهنآ  وت و  لاحب  اشوخ  سپ  ما ، هدـیرفآ  نینمؤم  يارب  ارت  مسق  ملالج  تّزع و  هب  ریگب ، مارآ  دومرف : وا  هب  نامحر  دـنوادخ 
.دندرگ نکاس  وت 

.کتعیشلو کل  ّالإ  ندع  تقلخ  ام  ّیلع ؛  ای  دومرف : سپس 

(1) .تسا هدیرفاین  تنایعیش  وت و  يارب  زج  دنوادخ  ار  ندع  تشهب  یلع ؛  يا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  بقانم »  » باتک رد  یمزراوخ   - 136  / 229

قناع اّمنأکف  ینقناع  نمو  ینقناع ، اّمنأکف  هقناع  نمو  شرعلا ، ناکرأ  حفاص  اّمنأکف  ینحفاص  نمو  ینحفاص ، اّمنأکف  ًاّیلع  حـفاص  نم 
(2) .باسح ریغب  هّنجلا  هلخدأو  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  ّیلعل  ًاّبحم  حفاص  نمو  مهّلک ، ءایبنألا 

ایوگ دنک  هحفاصم  نم  اب  هک  یسک  هدرک و  هحفاصم  نم  اب  ایوگ  دهد  تسد  وا  هب  ینعی  دنک  هحفاصم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره 
وا ندرگ  رد  تسد  دریگب و  رب  رد  ار  وا  ینعی  دـنک  هقناـعم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  سک  ره  .تسا و  هدومن  هحفاـصم  شرع  ناـکرا  اـب 
زا یکی  هب  هک  یـسک  .تسا و  هتفرگربرد  ار  ءایبنا  همه  ایوگ  دـنک  هقناعم  نم  اب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  هقناعم  نم  اـب  اـیوگ  دـنکفا 

تـشهب دراو  هبـساحم  نودب  ار  وا  و  دزرمایب ، ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـهد  تسد  فطل  ّتبحم و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود 
.دیامرف

مالسلاو هالصلا  لضفا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ءاضترا  ریرس  ناطلس  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیـش   - 137  / 230
، حولزا لیفارسا ، زا  لیئاکیم ، زا  لیئربج ، زا  وا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ، مهیلع  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  و 

کی ره  ملق ، زا 

587 ح 90. مارملا : هیاغ  تبقنم 90 ،  165 هبقنم : هئام  - 1
داشرا ح 90 ،  115/27 راونألا : راـحب  تبقنم 39 ،  69 هبقنم : هئاـم  ح 47 ،  583 مارملا : هیاـغ  ح 317 ،  316 یمزراوخ : بقاـنم  - 2

.82/2 بولقلا :
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347 ص :

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنا  هدرک  لقن  يرگید  زا  بیترت  هب 

.يران نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالو 

دهاوخ نمیا  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  نآ  رد  هک  سک  ره  تسا و  نم  مکحم  هعلق  راصح و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو 
(1) .دوب

دنوادـخ هک  تسا  هدرک  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  وا  و  ساـّبع ، نبا  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  و   - 138  / 231
: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و 

(2) .رانلا تقلخ  امل  ّیلع  هیالو  یلع  مهّلک  سانلا  عمتجا  ول 

.مدیرفآ یمن  ار  خزود  زگره  نم  دنتشاد  قافّتا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  رب  یگمه  نامدرم  رگا 

نینمؤملاریما نانمشد  ینعی  نیفلاخم  يارب  طقف  شتآ  باذع و  هک  دوش  یم  هدیمهف  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
وا زا  میئوگ و  یم  ساپس  هتشاد  ینازرا  ام  هب  هک  یتیالو  تمعن  رب  ار  دنوادخ  ام  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  و 

.مینک یم  تساوخرد  ار  تیالو  ریسم  رد  ندوب  تباث  تمعن و  نیا  شیازفا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  هّماع  قیرط  زا  لئاضف »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 139  / 232

؟ دراد مزال  همانرذگ  روبع و  هگرب  شتآ  زا  نتشذگ  ایآ  مدرک : ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب 

؟ تسیچ نآ  مدرک : لاوئس  یلب ، دومرف :

: دومرف

353 ح1، رابخألا : یناعم  135/2 ح1 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ، 115 رابخألا : عماج  سلجم 41 ، 195 ح9  قودص : یلاما  - 1
: هبکاسلا هعمدـلا  سلجم 12 ،  363/1 یـسوط : یلاـما  زا  لـقن  هب  247/39 ح3  یناـعم و ج : زا  لـقن  هـب  ح1   246/39 راونألا : راـحب 

.قودص یلاما  زا  لقن  هب  93/1 ح 83  تایآلا : لیوأت  ، 102/2
247/39 ح 4. راونألا : راحب  سلجم 94 ، 523 ح7  قودص : یلاما  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 382 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_347_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_347_2
http://www.ghaemiyeh.com


348 ص :

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح 

(1) .مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  ّتبحم و 

: دیوگ یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 140  / 233

شریشمش ترضح  نآ  زا  گنج  ءانثا  رد  وا  دوب و  نیکرشم  زا  یکی  اب  دربن  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدش  تیاور 
.دومرف تمحرم  ار  نآ  ًاروف  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، اضاقت  ار 

ار دوخ  ریشمش  نم  هب  گنج  هحوبحب  رد  یتقو  نینچ  دننام  رد  بلاط ؛  وبا  رسپ  يا  درک : ضرع  درک و  بّجعت  كرـشم  صخـش  نآ 
: دومرف یشخب ؟ یم 

.لئاسلا ّدری  نأ  مرکلا  نم  سیلو  ّیلإ ، هلأسملا  دی  تددم  ّکنإ  اذه ؛  ای 

يدـنمزاین هدـننک و  تساوخرد  ناسنا  هک  تسا  رود  هب  يراوگرزب  مرک و  زا  و  يدرک ، زارد  نم  دزن  تلأسم  زاین و  تسد  وت  ینالف ،
.دنک درار 

تناید لها  شور  نیا  ًاعقاو  : تفگ تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  ترضح  نآ  مارتحا  هب  شراتفگ  ندنیش  وا و  راتفر  هدهاشم  اب  رفاک 
(2) .تشگ ناملسم  دیسوب و  ار  وا  كرابم  تسد  سپس  تسا ، رادنید  نامدرم  هویش  و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  یمزراوخ   - 141  / 234

(3) .هنسح اهعم  عفنتال  هئّیس  هضغبو  هئّیس ، اهعم  ّرضتال  هنسح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح 

.202/39 راونألا : راحب  ، 156/2 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
.69/41 راونألا : راحب  ، 87/2 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2

باتک رد  یملید  هیوریـش  نبا  ار  تیاور  نیا  . 91 هّدوملا : عیبانی  طوطخم ،)  ) 127 راونألا : حابصم  75 ح 56 ، یمزراوخ : بقانم  - 3
304/39 راونألاراحب : ، 48/2 بولقلا : داشرا  ، 93/1 هّمغلا : فشک  و  تسا ، هدرک  لـقن  ذاـعم  زا  227/2 ح 2725 » رابخألا : سودرف  »
و 44 ح 19 ، نیعبرا : باتک  رد  نیدـلا  بجتنم  دـنا ، هدرک  تیاور  سدورف  زا  لقن  هب  صو 252   239 هّدوملا : عیبانی  نمض ح 118 ،
266/39 ح راونألا : راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و  دـنا ، هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  2 و 3  هضور : 100 و  لئاضف : باتک  رد  ناذاـش  نبا 

.تسا هدرک  تیاور  هضور  لئاضف و  زا  لقن  هب   40
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349 ص :

یهانگ ترـضح  نآ  ینمـشد  و  دـنزن ، يررـض  نآ  دوجو  اب  يدـب  هانگ و  هک  تسا  یکین  راک  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  ّتبحم و 
.دشخبن يا  هدیاف  یعفن و  باوث  یکین و  نآ  دوجو  اب  هک  تسا 

.دینک هعجارم  اجنآ  هب  تشذگ ، تسا  ماقم  نیا  بسانم  هچنآ  يرشخمز و  نایب  مهن  ثیدح  رد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 142  / 235
: دومرف ملسو  هلآو 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّلوتیلف  هران  ّرح  نمأیو  هراد  یف  لیلجلا  رواجی  نأ  ّبحأ  نم 

تیـالو دـیاب  دـشاب  ناـما  رد  خزود  شتآ  زا  و  دریگ ، رارق  تشهب  ینعی  وا  هناـخ  رد  دـنوادخ  تمحر  راوج  رد  دراد  تسود  هک  ره 
(1) .دریذپب ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 143  / 236
: دومرف

(2) .هءادعأ داعیلو  هءایلوأ  لاویلو  يدعب  ًاّیلع  لاویلف  هّلک  ریخلا  هل  هَّللا  عمجی  نأ  هّرس  نم 

یتسرپرس مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  دیاب  دنک  مهارف  وا  يارب  ار  اهیبوخ  مامت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوش  یم  دونـشخ  هک  یـسک 
.دنک ینمشد  وا  نانمشد  اب  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  ناتسود  دنک ، لوبق  نم  زادعب  ار  وا 

.187 یفطصملا : هراشب  247/39 ح6 ، راونألا : راحب  سلجم 11 ، 295 ح 27  یسوط : یلاما  - 1
150 و 176. یفطصملا : هراشب  55/27 ح9 ، راونألا : راحب  سلجم 72 ، 560 ح 7  قودص : یلاما  - 2
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مثیم باتک  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  راّمت  مثیم  نب  حلاص  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 144  / 237
: دومرف ام  هب  میدوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رضحم  رد  یبش  تسا : هتفگ  هک  متفای  ار  ثیدح  نیا  هیلع  هَّللا  ناوضر 

انضغب دجی  حبـصأّالإ  هیلع  هَّللا  طخـس  نّمم  دبع  حبـصأ  الو  هبلق ، یلع  انتّدوم  دجی  حبـصأ  ّالإ  نامیإلاب  هبلق  هَّللا  نحتما  دبع  نم  سیل 
.هبلق یلع 

یم ساسحا  دبای و  یم  دوخ  بلق  رد  ار  ام  یتسود  هکنیا  رگم  دشاب  هدرک  ناحتما  نامیا  يارب  ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب 
.دبای یم  دوخ  بلق  رد  ار  ام  ینمشد  هکنیا  زج  دشاب  هدرک  بضغ  وا  رب  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب  و  دنک ،

هک دنوادخ  تمحر  هب  ام  یتسود  رطاخ  هب  ام  ناتسود  و  میناد ، یم  ار  دوخ  نانمشد  ینمـشد  دونـشخ و  دوخ  ناتـسود  یتسود  هب  ام 
بآ هک  يدور  هرانک  رد  یتسس  ياه  هیاپ  رب  ار  دوخ  يانب  ام  نانمـشد  و  دنـشاب ، یم  نامداش  دنـسرخ و  دنراد  ار  نآ  راظتنا  زور  ره 

.تسا هدش  هتخیر  ورف  مّنهج  شتآ  رد  هرانک  نیا  ایوگ  و  دنا ، هداهن  انب  دشاب  یلاخ  نآ  ریز  دشاب و  هدروخ  ار  نآ 

شتآ لها  لاح  هب  ادـب  و  راگدرورپ ، تمحر  اـهنآ  رب  داـب  اراوگ  تسا ، هدـش  زاـب  تمحر  لـها  يارب  یهلا  تمحر  ياـهرد  اـیوگ  و 
.دنراد هک  يدب  هاگیاجزا 

هداد رارق  وا  بلق  رد  ادـخ  هک  دـشاب  يریخ  رطاخ  هب  نآ  دـنک و  یهاتوک  اـم  ّتبحم  رد  هک  تسین  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  اـنامه 
، درک عـمج  ار  ود  ره  ناوـت  یمن  لد  کـی  رد  اریز  دـنک ، یتـسود  اـم  نمـشد  اـب  هـک  یــسک  درادـن  تـسود  ار  اـم  زگره  و  تـسا ،

: دیامرف یم  نآرق  رد  هکروطنامه 

.(1)« ِهفْوَج یف  ْنیَْبلَق  ْنِم  لُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  امَو  »

.درادب تسود  ار  اهنآ  نانمشد  يرگید  اب  ار و  یموق  یکی  اب  هک  تسا  هدادن  رارق  یسک  نورد  رد  بلق  ود  دنوادخ 

یصلاخان یگدولآ و  هنوگچیه  هدش و  صلاخ  هک  یئالط  لثم  دنک ، یم  صلاخ  ام  هب  ار  دوخ  ّتبحم  دراد  تسود  ار  ام  هک  یسک  و 
.تسین نآ  رد 

، دنتسه ناربمایپ  دالوا  ام  نادنزرف  میتسه و  راوگرزب  هدنشخب و  یموق  ام 

هیآ 4. بازحا ، هروس  - 1
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رگنایغط و هورگ  نآ  و  متـسه ، لوسر  ادخ و  بزح  نم  و  تسا ، هدش  راذـگاو  نم  هب  اهنآ  روما  هک  متـسه  یهلا  ءایـصوا  یـصو  نم 
.دنا ناطیش  بزح  هشیپ  متس 

هَّللا ّنإ  لیئاکیمو و« لیئربجو  هّودع  هَّللا  ّنأ  ملعیلف  انیلع  ّبلأ  نم  ّبح  هیف  دـجو  نإف  هبلق ، نحتمیلف  انّبح  یف  هلاح  ملعی  نأ  ّبحأ  نمف 
.(1)« نیرفاکلل ّودع 

ام هیلع  رب  هک  یناسک  یتسود  نآ  رد  رگا  دـنک ، شیامزآ  ار  شبلق  دـیاب  دـنادب  اـم  ّتبحم  رد  ار  دوخ  لاـح  دـهاوخ  یم  سک  ره  و 
نارفاک نمـشد  دـنوادخ   » دنتـسه و وا  نمـشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادـخ و  هک  دـنادب  دـیاب  دـشاب ، دـنا  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم 

(2) ». تسا

مرکاربمغیپ تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  رذوبا  زا  هّماع  قیرط  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاـش  نبا   - 145  / 238
: دومرف وا  هب  هراشا  اب  درک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یهاگن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.نیلّجحملا ّرغلادئاقو  نیقّتملا  مامإو  نیّیصولا  دّیس  اذه  نیقداصلا ، دّیس  اذه  نیضرألاو ، تاوامسلا  لهأ  نم  نیلّوألا  ریخ  اذه 

، تسا نایوگتسار  رورـس  تسا ، رترب  رتهب و  ناگمه  زا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  نایم  رد  ناگدنیآ و  ناینیـشیپ و  نایم  رد  صخـش  نیا 
.تسا نادیفسور  ربهر  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  ءایصوا و  رورس 

تمایق يارحـص  ددرگ و  دراو  تسا  راوس  یتشهب  ياهرتش  زا  يرتش  رب  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ددرگ ، اپرب  تمایق  هک  یماگنه 
.تسا هدش  هتسارآ  توقای  دجربز و  اب  هک  تسا  یجات  شکرابم  رس  يور  رب  دنادرگ ، نشور  دوخ  روناب  ار 

، تسا بّرقم  ناگتشرف  زا  یکی  نیا  دنیوگ : وا  هدهاشم  اب  ناگتشرف 

هیآ 98. هرقب ، هروس  - 1
: تایآلا لیوأت  زا  لقن  هب  317/24 ح 23  و ج : یلاما ، زا  لقن  هب  83/27 ح 24  راونألا : راحب  سلجم 5 ، 148 ح 56  یسوط : یلاما  - 2

.87 یفطصملا : هراشب  :290/3 ح1 ، ناهرب ریسفت  ، 385/1: هّمغلا فشک  446/2 ح1 ،
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: هک دزیخ  یمرب  یئادن  شرع  نوردزا  تسا ، لسرم  ناربمغیپ  زا  یکی  نیا  دنیوگ : یم  ناربمایپ 

.بلاط یبأ  نب  ّیلع  اذه  هَّللا ، بیبح  ّیصو  اذه  ربکألا  قیّدصلا  اذه 

.تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیا  تسا ، دّمحم  ینعی  ادخ  تسود  ّیصو  نیا  تسا ، رترب  يوگتسار  نیا 

یم تشهب  ياهرد  رانک  دعب  دنک ، یم  دراو  نآ  رد  ار  دوخ  نانمشد  و  جراخ ، نآ  زا  ار  شناتسود  دریگ و  یم  رارق  مّنهج  يور  سپ 
(1) .دیامن یم  تشهب  لخاد  هبساحم  نودب  دنا  هتفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  ار  یئاهنآ  دیآ و 

یم لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 146  / 239
: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک 

ّیلع یتُّماو  یلهأ  یلع  یتفیلخو  یبحاصو  یّیلو  ّلوتیلف  باسح  ریغب  هّنجلا  جلیو  فصاعلا ، حیرلاک  طارـصلا  یلع  زوجی  نأ  هّرـس  نم 
.هتیالو كرتیلف  رانلا  جلی  نأ  هّرس  نمو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 

(2) .همایقلا موی  هتیالو  نع  هَّللا  لأسی  يّذلا  ّهنأو  میقتسملا ، طارصلا  ّهنأو  هنم ، ّالإ  یتؤیال  يّذلا  هَّللا  بابل  ّهنأ  هلالجو  ّیبر  هّزعوف 

روای یلو و  تیالو  دیاب  ددرگ  تشهب  دراو  باسح  نودب  دنک و  روبع  دیدش  يداب  لثم  طارص  يور  زا  دوش  یم  دونـشخ  هک  یـسک 
كرت ار  وا  تیالو  دوش  دراو  مّنهج  هب  دراد  تسود  هک  ره  و  دریذـپب ، ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  متّما  لها و  همه  رب  نم  نیـشناجو 

.دنک عطق  وا  اب  ار  شطابترا  دنک و 

هار وا  و  دـناسر ، یمن  دـصقم  هب  ار  یمدآ  نآ  ریغ  و  دـش ، دراو  نآ  زا  دـیاب  هک  تـسا  یهلا  تـمحر  ِرد  وا  مـسق  ملـالج  تّزع و  هـب 
.دنک یم  شسرپ  دنوادخ  شتیالو  زا  تمایق  يادرف  هک  تسا  یسک  وا  و  تسا ، تیاده  تسار 

هک دنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   - 147  / 240

315/27 ح 13. راونألا : راحب  تبقنم 55 ،  88 هبقنم : هئام  - 1
97/38 ح 16. راونألا : راحب  سلجم 48 ، 363 ح4  قودص : یلاما  - 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک درک  لـقن  میارب  وا  تسا ، هدوـمن  ناـمداش  ارم  بلق  نشور و  ار  ممـشچ  هـک  هدروآ  مـیارب  يربـخ  وـت  هراـبرد  لـیئربج  یلع ؛  يا 
: هک هدب  ربخ  ار  وا  و  ناسرب ، مالس  دّمحم  هب  نم  فرط  زا  تسا : هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نأ ال یتّزعب  تیلآ  ّینأو  مظعألا  قورافلاو  ربکألا ، قیّدـصلا  ّهنإف  ایندـلا ، لهأ  یلع  هّجحلاو  یجدـلا  حابـصمو  يدـهلا  ماـمإ  ًاـّیلع  ّنأ 
لوقلا ّقح  هدعب ، نم  ءایصوأللو  هل  میلستلاو  هتیالو  كرت  نم  هّنجلا  لخُدا  الو  هدعب  نم  ءایـصوأللو  هل  مّلـسو  هّالوت  ًادحأ  رانلا  لخُدا 

.هتعیشو هئایلوأ  نم  هّنجلا  ّنألمألو  هئادعأ ، نم  اهقابطأو  مّنهج  ّنألمأل  یّنم 

نیرتگرزب رترب و  يوگتسار  وا  تسا ، ایند  لها  رب  یهلا  تّجح  اه و  یکیرات  رد  هدنزورف  غارچ  و  تیاده ، ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
وا و ناـمرف  میلـست  دریذـپب و  ار  وا  تیـالو  سک  ره  هک  ما  هدرک  داـی  مسق  مدوـخ  تّزع  هـب  نـم  و  تـسا ، لـطاب  زا  قـح  هدـننکادج 

نانیشناج وا و  تاروتـسد  لباقم  رد  دنک و  اهر  ار  وا  تیالو  سک  ره  و  منکن ، دراو  خزود  شتآ  رد  ار  وا  دشاب  وا  زا  دعب  نانیـشناج 
زا ار  نآ  ياه  هقبط  همه  مّنهج و  هک  تسا  نم  تباث  یمتح و  لوق  نیا  و  مزاسن ، تشهب  دراو  ار  وا  درواین  دورف  میلـسترس  وا  زا  دـعب 

(1) .منک یم  رپ  وا  نایعیش  ناتسود و  زا  ار  نآ  عیفر  تاجرد  تشهبو و  وا ، نانمشد 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هبقنم » هئام   » باتک رد  هرس  سدق  ناذاش  نب  نسحلاوبا   - 148  / 241

امک ءامـسلا  لهأ  مزلتل  یتیالو  ّنإو  هّیبن ، دـعب  مهیلع  هَّللا  هّجح  انأف  هتُّما ، یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینفّلخ  دـقل  هَّللاو 
.هَّللا دنع  اهحیبست  کلذو  یلضف  رکاذتتل  هکئالملا  ّنإو  ضرألا ، لهأ  مزلت 

و متـسه ، اهنآ  رب  ادخ  تّجح  وا  زا  دـعب  نم  اذـل  تخاس ، دوخ  نیـشناج  شتّما  نایم  رد  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدیدرگ بجاو  نامسآ  لها  رب  نم  تیالو  انامه 

صو 166 ح 53. 45 ح 52  مارملا : هیاغ  113/27 ح 88 ، راونألا : راحب  تبقنم 31 ،  57 هبقنم : هئام  - 1
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باسح هب  اهنآ  حـیبست  ادـخ  دزن  نیا  دـننک و  یم  ام  لئاضف  رکذ  ناگتـشرف  و  تسا ، هدـش  بجاو  نیمز  لها  رب  هک  روط  نامه  تسا 
.دیآ یم 

ادیپ شیارگ  تسار  پچ و  هب  منک ، یئامنهار  تسا  امش  لامک  دشر و  نآ  رد  هک  یهار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  مدرم ؛  يا 
رایتخا ناشیا و  ياورنامرف  نینمؤم و  ياوشیپ  متسه ، وا  نیـشناج  امـش و  ربمغیپ  ّیـصو  نم  دوش ، یم  امـش  یهارمگ  ثعاب  هک  دینکن 

رب ادـخ  ماقتناریـشمش  نم  مناشک ، یم  شتآ  يوس  هب  ار  منانمـشد  منک و  یم  يربهر  تشهب  هب  ار  منایعیـش  نم  مشاـب ، یم  اـهنآ  راد 
متسه وا  مچرپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضوح  بحاص  نم  مشاب ، یم  شناتـسود  رب  یهلا  تمحر  و  میوا ، نانمـشد 

.مکلام ار  وا  تعافش  ماقمو 

.هتّیرب یلع  هَّللا  ججحو  هضرأ  یف  هَّللا  ءافلخ  نیسحلا  دلو  نم  هعستو  نیسحلاو  نسحلاو  انأ 

(1) .میتسه وا  ناگدیرفآ  رب  یهلا  ياه  تّجح  نیمز و  يور  رب  ادخ  نانیشناج  وا  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیسح و  نسح و  نم و 

ادـخ لوسر  دـنتفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  ناملـس  زا  هّماـع  قیرط  زا  باـتک  ناـمه  رد  و   - 149  / 242
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

و درک ، وگتفگ  نم  اب  دوب و  نآ  زا  رتمک  ای  ناـمک  ود  هلـصاف  هزادـنا  هب  وا  اـب  نم  هلـصاف  هک  يّدـحب  مدـش  کـیدزن  مراـگدرورپ  هب 
.دوب قیقع  هوک  ود  اجنآرد 

یتّزعوف مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  هجو  رون  نم  نیلبجلا  نیذـه  تقلخو  يرون ، نم  ًاـّیلعو  کـتقلخ  ّینإ  دـمحأ ، اـی  دوـمرف :
ّیلوت اذإ  رانلا  هسبال  مسج  یلع  مّرُحا  نأ  یـسفن  یلع  تمـسقأ  دـقلو  نونمؤملا ، اهب  فرعی  یقلخ ، نیب  همالع  امهتقلخ  دـقل  یلالجو 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

هب مدـیرفآ ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـمج  رون  زا  ار  هوک  ود  نیا  مدرک و  قلخ  مدوخ  رون  زا  ار  یلع  وـت و  نم  دـمحا ؛  يا 
ار ود  نیا  مسق  لالج م  تّزع و 

و ص 45 ح 53. 18 ح 14 ، مارملا : هیاغ  تبقنم 32 ،  59 هبقنم : هئام  - 1
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دـشوپب ار  نآ  هک  یندب  ره  مدوخ  رب  ما  هدرک  دای  مسق  و  دنوش ، هتخانـش  نانمؤم  نآ  اب  مناگدنب و  نایم  رد  دنـشاب  یتمالع  ات  مدیرفآ 
(1) .دشاب اراد  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  هکنیا  طرش  هب  مزاس  مارح  وا  رب  ار  شتآ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ناقهد  ییحی  نب  نسح  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 150  / 243

دنوادخ تفگ : دش و  دراووا  رب  دادغب  لها  ناگرزب  زا  يدرم  متشاد ، روضح  دوب  هعامس  شمـسا  هک  رهـش  نآ  یـضاق  دزن  دادغب  رد 
نآ دجسم  رد  داتفا و  هفوک  هب  مروبع  تشگزاب  ردو  مدوب  هدش  فّرـشم  ّجح  هب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  نم  دنک ، حالـصا  ار  یـضاق  رما 

هکیلاح رد  هدش  اهر  ياهوسیگ  اب  نیشن  هیداب  ياهبرع  زا  ینز  ملباقم  رد  ناهگان  مناوخب  زامن  هک  مدوب  هداتـسیا  اجنآ  رد  مدش ، دراو 
: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  و  دیدرگ ، رهاظ  تشاد  نت  هب  يدنلب  نهاریپ 

متس نارگنایغط و  یتسهروهشم ، زین  ایند  رد  و  هزاوآ ، دنلب  ترخآ  رد  و  فورعم ، نیمز  يور  رب  روهشم و  اهنامسآ  رد  هک  یسک  يا 
الاب ار  وت  هزاوآ  وت و  دای  دنوادخ  اّما  دـنزاس ، فّقوتم  ار  تدای  دـننک و  شوماخ  ار  وت  رون  هک  دـندرک  شالت  ناهاشداپ  ناگ و  هشیپ 

.دندنسپن ار  نآ  نیکرشم  هچرگ  دومرف  تمحرم  رتشیب  لامک  ینشور و  ار  ترون  و  درب ،

؟ يدرک فیصوت  فاصوا  نیا  اب  ار  یسک  هچ  ادخ ؛  زینک  يا  متفگ : وا  هب 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدوصقم  تفگ :

؟ يراد رظن  رد  ار  نینمؤملاریما  مادک  متفگ : وا  هب 

هک یـسک  نامه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هتیالوبو ،» هب  ّالإ  دـیحوتلا  زوجیـال  يذـّلا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  : » تفگ
.ددرگ یمن  لماک  دوش و  یمن  قّقحم  وا  تیالو  وا و  هب  فارتعا  نودب  دیحوت 

7 ح 13. مارملا : هیاغ  تبقنم 93 ،  168 هبقنم : هئام  - 1
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(1) .مدیدن ار  یسک  منک ، یهاگن  ات  متشگرب  وا  فرط  هب  وگتفگ  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  يوار 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هرس  سدق  یکجارک   - 151  / 244
: دومرف

هلعـش ار  هناگتفه  ياه  مّنهج  شتآ  ات  دهد  روتـسد  تسا  خزود  رب  لّکوم  هتـشرف  هک  کلام  هب  دنوادخ  دسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
لیئاکیم هب  و  دنک ، هتـسارآ  دـهد و  تنیز  ار  هناگتـشه  ياهتـشهب  هک  دـهد  نامرف  تسا  تشهب  نابرد  هک  ناوضر  هب  و  دـنادرگ ، رو 

یلص دّمحم  ترضح  هب  و  دنک ، رارقرب  شرع  ریز  رد  ار  تلادع  نازیم  دیوگ : لیئربج  هب  و  دشکب ، مّنهج  يور  رب  ار  طارـص  دیامرف :
.نادرگ کیدزن  ار  اهنآ  نک و  هدامآ  باسح  يارب  ار  دوخ  تّما  دیامرف : یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

کیره رب  و  دشاب ، خسرف  رازه  هدفه  لپ  ره  لوط  هک  دننک  انب  لپ  تفه  طارـص  رب  هک  دهد  روتـسد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپس 
.دنتسیاب هتشرف  رازه  داتفه  اهنآ  زا 

هب یتأ  نمف  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  تیب  لهأ  ّبحو  نینمؤملاریمأ  هیالو  نع  یلوُالا  هرطنقلا  یلع  مهلاجرو  مهءاسن  هّمُالا  هذه  نولأسی 
لمع ّربلا  لامعأ  نم  هعم  ناکولو  مّنهج ، رعق  یف  هسأر  ُّما  یلع  طقـس  هتیب  لهأ  ّبحیال  نمو  فطاخلا ، قربلاک  یلوُـالا  هرطنقلا  زاـج 

.ًاقیّدص نیعبس 

تیب لها  یتسود  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  ّیلع  تیـالو  زا  تّما  نیا  درم  نز و  زا  دنّرقتـسم  طارـص  لـپ  رد  هک  یناگتـشرف  نآ 
یسک و  دنک ، روبع  ناباتش  یقرب  لثم  دهد  تبثم  باوج  اهنآ  هب  دناوتب  سک  ره  دننک ، لاوئس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ياهراک قیّدـص  داتفه  هزادـنا  هب  هچرگ  ددرگ ، نوگنرـس  مّنهج  هت  رد  رـس  اب  دـشاب  هرهب  یب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  زا  هک 
(2) .دشاب هداد  ماجنا  بوخ 

.120 نیظعاولا : هضور  163/39 ح2 ، راونألا : راحب  سلجم 63 ، 493 ح 13  قودص : یلاما  - 1
نبا بقاـنم  زا  لـقن  هب  17/4 ح6  ناهرب : ریـسفت  ح 82 ، و 110/27  ح 12   331/7 راونألا : راـحب  ح4 ،  494/2 تایآلا : لـیوأت  - 2

.152/2 بوشارهش :
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لقن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  هک  يذمرت  میکح  ّیلع  نب  دّـمحم   - 152  / 245
: دومرف هک  تسا  هدرک 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ریغ  اهیلع  هَّللا  ینقلخ  یّتلا  هقیقحلا  یلع  ایندلا  هذه  یف  ینآر  ام 

.تسا هدیدن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زج  هدیرفآ  میادخ  هک  یتقیقح  نآ  هب  ارم  ملاع  نیا  رد  سکچیه 

«، رئاصبلا بختنم   » باتک رد  هللا  همحر  نامیلـس  نب  نسح  و  تایآلا ،» لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  یفجن  نیدلا  فرـش   - 153  / 246
: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب  و 

(1) .انأو هَّللا  ّالإ  کفرع  امو  تنأو ، هَّللا  ّالإ  ینفرع  امو  تنأو ، انأ  ّالإ  هَّللا  فرع  ام  ّیلع  ای 

نم ادخ و  زا  ریغ  ار  وت  و  تسا ، هتخانـشن  یـسک  وت  ادخ و  زج  ارم  و  تسا ، هتخانـشن  یـسک  وت  نم و  زج  ار  اتکی  دـنوادخ  یلع ؛  يا 
.تسا هتخانشن  یسک 

.دشاب یلبق  ثیدح  لیوأت  ریسفت و  دناوت  یم  ثیدح  نیا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  رـضحم  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ساّبعلا  نب  دّمحم   - 154  / 247
دوخ کیدزن  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هاگان  هک  مدوب  هتـسشن  ملـسو 

: دومرف دیشک و  وا  كرابم  هرهچ  هب  دوب  هدیشوپ  هک  يا  هماج  اب  دیناشن و 

: دومرف .هَّللا  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  مهد ؟ هدژم  تراشب و  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هک  یتراشب  هب  ار  وت  نسحلاوبا ؛  يا 

امهب ّنأ  ول  نارهن ، اهنم  جرخی  مینست »  » اهل لاقی  ًانیع  هّنجلا  یف  ّنإ 

439/2 ح 663. زجاعملا : هنیدم  ، 165 رضتحم : ، 112 راونألا : قراشم  ، 125 رئاصبلا : رصتخم  221/1 ح 15 ، تایآلا : لیوأت  - 1
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اهیتفاـح یلع  نارفعزلا  نم  اهـشیشحو  بطرلا ، ناـجرملاو  ولؤللا  نم  اهنابـضق  راجـشأ ] مینـستلا  ئطاـش  یلعو  ترجل [ ، ایندـلا  نفس 
.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اّوبحم  ءالؤه  نونمؤملا ] ءالوه  : ] رونلاب مههابج  یلع  بوتکم  سولج ، سانُا  اهیلع  رون  نم  ّیسارک 

همه رگا  هک  تسا  عیـسو  ردق  نآ  ددرگ ، یم  جراخ  رهن  ود  نآ  زا  دوش و  یم  هدیمان  مینـست »  » هک تسا  يا  همـشچ  تشهب  رد  انامه 
زا شیاه  هخاش  هک  تسا  یئاهتخرد  نآ  لحاس  و  مینـست »  » هرانک رد  دننک و  تکرح  دنناوت  یم  دنریگ  رارق  نآ  رد  ایند  ياه  یتشک 
دنا هتـسشن  ینامدرم  نآ  رب  تسا و  رون  زا  یئاهتخت  نآ  ناتخرد  رانک  رد  و  تسا ، نارفعز  زا  شیاهگرب  و  هزاـت ، ناـجرم  دـیراورم و 

(1) .دنشاب یم  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناتسود  اهنیا  تسا : هدش  هتشون  رون  اب  اهنآ  یناشیپ  رب  هک 

نآ رد  سپ   » (2)« ّناج الَو  ٌْسنإ  ِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْسیال  ٍذئَمْوَیَف   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  شریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یـشاّیع   - 155  / 248
: تسا هتفگ  دوشن ،» شسرپ  نایرپ  نایمدآ و  هانگ  زا  زور 

مارح ار  شمارحو  لالح  ار  وا  لالح  و  دـنک ، يرازیب  راـهظا  وا  نانمـشد  زا  دریذـپب و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  سک  ره 
تمایق رد  دوش و  یم  باذـع  راتفرگ  خزرب  ملاع  رد  دـشاب ، هدرکن  هبوت  اهنآ  زا  هدـش و  بکترم  ار  یناهانگ  فصو  نیا  اب  و  دـنادب ،

(3) .دوش لاوئس  نآ  زا  ات  تسا  هدنامن  وا  رب  یهانگ  دوش  یم  جراخ  دوخ  ربق  زا  هک  یماگنه 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یضاق  حیرش  زا  راحبلا » هنیفس   » باتک رد  هرس  سدق  یمق  ساّبع  خیش   - 156  / 249

دزن یصخش  يزور  متشاد ، تواضق  بصنم  باّطخ  نب  رمع  فرط  زا 

586 ح 78. مارملا : هیاغ  440/4 ح 10 ، ناهرب : ریسفت  تبقنم 29 ،  55 هبقنم : هئام  - 1
هیآ 39. نمحرلا ، هروس  - 2

268/4 ح1. ناهرب : ریسفت  246/6 ح 77 ، راونألا : راحب  ، 345/2 یمق : ریسفت  - 3
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رد ار  ود  نآ  نم  و  دوب ، هتـشاذگ  تناما  نم  دزن  دوب  زینک  يرگید  دازآ و  یکی  هک  ار  نز  ود  يدرم  هّیما ؛  اـبا  يا  تفگ : دـمآ و  نم 
نم لام  هّچبرـسپ  دنک  یم  اّعدا  نز  ود  نآ  زا  مادـک  ره  و  دـنا ، هدروآ  ایند  هب  رتخد  کی  رـسپ و  کی  زورما  مدوب ، هداد  ياج  یقاطا 

.نک تواضق  ود  نیا  نیب  وت  دنک ، یم  راکنا  دوخ  يارب  ار  رتخد  تسا و 

وت تفگ : رمع  .متفگوا  هب  ار  هّصق  مدـمآ و  رمع  دزن  اذـل  متـسنادن ، ار  لکـشم  نیا  ّلـح  مـنک و  تواـضق  متـسناوتن  نـم  دـیوگ : یم 
عمج دـندوب  رـضاح  هک  ار  ربمغیپ  باحـصا  ماـمت  رمع  مدـمآ ، یمن  وت  دزن  متـسناد  یم  ار  نآ  رگا  متفگ : يدرک ؟ تواـضق  هنوگچ 

: تفگ رمع  .دـندرک  یم  هلاوح  وا  نم و  هب  ار  نآ  ّلح  دـندرک و  یناوتانو  زجع  راهظا  مه  اهنآ  متفگ ، ار  هّصق  اهنآ  يارب  نم  و  درک ،
؟ تسیک دزن  راک  نیا  هراچ  مناد  یم  نم  یلو 

هب ار  یـسک  دنتفگ : درک ؟ ادـیپ  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  یلب ، تفگ : يراد ؟ رظن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ایوگ  دـنتفگ :
.دیایب ات  تسرفب  وا  يوس 

هب دـیاب  تسا ، وا  دزن  یملع  ياه  هریخذ  شناد و  ملع و  راثآ  اـه و  هدـنامیقاب  دراد ، یمـشاه  تلـالج  تعفر و  بسن و  وا  هن ، تفگ :
.دیئآ وا  يوس  هب  نم  اب  دیزیخرب و  همه  دیسر ، وا  تمدخ 

ار هیآ  نیاو  دوب ، نیمز  ندـنک  لوغـشم  دوخ  لـیب  اـب  هک  میتفاـی  یغاـب  رد  ار  وا  اـت  میدـش  هناور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  فرط  هب 
: دومرف یم  توالت 

.(1)« يدُس َكَْرُتی  ْنأ  ُناْسنإلا  ُبَسْحَیأ  »

؟ تسا هدشن  روظنم  وا  تقلخ  رد  یضرغ  دنا و  هدیرفآ  هدوهیب  لمهم و  ار  وا  درادنپ  یم  یمدآ  ایآ 

.دنتساوخ هزاجاو  دندیبلط  تصخر  وا  زا  هاگنآ  تفرگ ، مارآ  ات  دندرک  ربص  یتّدم  درک ، یم  هیرگ  دناوخ و  یم  ار  هیآ  نیا 

هیآ 36. همایق ، هروس  - 1
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: دومرف تخاس و  بطاخم  ار  رمع  دوب ، هدرک  فصن  ار  نآ  ياه  نیتسآ  هک  دوب  هدیشوپ  ینهاریپ  دمآ و  اهنآ  دزن  ترضح  نآ 

؟ يا هدمآ  اجنیا  هدش  ثعاب  هچ  یناد )!!  یم  نانمؤم  ياورنامرف  ریما و  ار  دوخ  هک  وت   ) نانمؤم ریما  يا 

.مدرک ضرع  ار  نایرج  نم  .منک  لقن  ترضح  نآ  يارب  ار  هّیضق  داد  روتسد  نم  هب  هاگنآ  هدمآ و  شیپ  يراک  درک : ضرع 

؟ يدرک مکح  هلأسم  نیا  هرابرد  هنوگچ  وت  دومرف :

: دومرف تشادرب و  ار  يزیچ  نیمز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  نینچ  یتقو  .دیسرن  مرظن  هب  يزیچ  متسنادن و  ار  نآ  مکح  متفگ :

.اذه نم  نوهأ  اهیف  مکحلا 

.تسا رت  تحار  رت و  ناسآ  زیچ  نیا  نتشادرب  زا  هلأسم  نیا  هرابرد  ندرک  مکح 

شریش یتقو  شودب ، دوخ  ریش  زا  نآ  رد  دومرف : داد و  نز  ود  نآ  زا  یکی  هب  ار  یفرظ  دندرک ، رضاح  ار  نز  ود  نآ  داد  روتسد  دعب 
: دومرف داد و  مّود  نز  هب  ار  فرظ  سپس  درک و  نزو  ار  نآ  دیشود  نآ  رد  ار 

ترتخد دومرف : دوب  رت  کبـس  شریـش  هک  ینز  هب  هاگنآ  .درک  نزو  ار  نآ  هرابود  نآ  زا  دـعب  و  شودـب ، نآ  رد  ار  تریـش  وت  ـالاح 
.رادرب ار  ترسپ  دومرف : دوب  رت  نیگنس  شریش  هک  يرگید  نآ  هب  و  ریگبار ،

: دومرف هدرک و  ور  رمع  هب  سپس 

.هنبل نود  اهنبل  کلذکو  هثاریمو ، هلقع  نود  اهثاریمو  اهلقع  لعجف  لجرلا ، نع  هأرملا  ّطح  یلاعت  هَّللا  ّنأ  تملع  امأ 

هداد رارق  درم  ریش  زا  رتکبس  ار  وا  ریـش  رتمک و  ار  وا  ثاریم  لقع و  هدروآ ، درم  زا  رت  نیئاپ  ار  نز  هبترم  دنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم 
؟ تسا

.دنتفریذپن ار  نآ  ّتلم  یلو  یشاب ، مدرم  رب  مکاح  هک  دومرف  هدارا  ار  وت  یلاعت  قح  نسحلاابا ؛  يا  تفگ : رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  .شاب و  تکاس  صفح ؛  ابا  يا 
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(2) .تسا قئالخ  هاگ  هدعو  تمایق  زور  ینعی  دوش  یم  اهتموصخ  لصف  نآ  رد  هک  لصف  زور  ، (1)« ًاتاقیم َناک  لْصَفلا  َمْوَی  َّنإ  »

یلص ادخ  لوسر  تمدخ  یصخش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 157  / 250
تفر و نیچ  هب  یمک  هیامرس  کی  اب  یئایرد و  رفس  کی  اب  ینالف  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

دـسح وا  هب  شناتـسود  ناکیدزن و  ناشیوخ و  هک  يروطب  دـیدرگ  وا  بیـصن  يداـیز  رایـسب  دوس  هک  یلاـح  رد  تشگرب  دوز  یلیخ 
.دندیزرو

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یئاهنآ رگم  دیروخن  هطبغ  تورث  لام و  ناگدـنراد  هب  دروآ ، یمن  رابب  يراتفرگ  زج  شبحاص  يارب  ددرگ  رتدایز  هچره  ایند  تورث 
.دننک یم  ششخب  لذب و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  هک 

هدرب هک  يا  هرهب  و  رتعیرس ، یلیخ  وا  تشگرب  و  امش ، قیفر  هیامرس  زا  رتمک  یلیخ  شا  هیامرـس  هک  یـسک  زا  مهدن  ربخ  امـش  هب  ایآ 
؟ دوش یم  يرادهگن  یهلا  شرع  ياه  هنازخ  رد  هدرک  مهارف  اه  یبوخ  زا  وا  يارب  ادخ  هچنآ  و  تسا ، هدوب  رتدایز  رایسب 

.نک یفّرعم  ام  هب  ار  وا  ادخ ؛  لوسر  يا  دندرک : ضرع 

.دینک هاگن  دیآ  یم  هک  یصخش  نیا  هب  دومرف :

.درک یمن  هّجوت  بلج  یلیخ  شا  هفایق  تشاد و  نت  هب  هنهک  ياهسابل  تسا ، راصنا  زا  يدرم  میدید  میدرک  هاگن  یتقو 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

بیـصن ناکل  ضرألاو  تاوامـسلا  لهأ  عیمج  یلع  مّسق  ول  ام  تاعاطلاو  تاریخلا  نم  ّولعلا  یلإ  مویلا  اذه  یف  هل  دعـص  دقل  اذـه  ّنإ 
.هل هّنجلا  بوجوو  هبونذ  نارفغ  هنم  مهّلقأ 

هیآ 17. أبن ، هروس  - 1
.435/2 راحبلا : هنیفس  - 2
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اهنآ زا  کی  ره  هرهب  نیرتمک  دوش  میسقت  نیمز  نامسآ و  لها  رب  رگا  هتفر  الاب  وا  زا  زورما  هک  یئاه  تعاط  اهیبوخ و  ادخ  هدنب  نیا 
.ددرگ تشهب  لخاد  دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  هکتسنیا 

؟ تسا هدرک  يراک  هچ  وا  ادخ ؛  لوسر  يا  دندرک : ضرع  دندومن و  بّجعت  باحصا 

.تفگ دهاوخ  هداد  ماجنا  زورما  هک  ار  يراک  دینک  لاوئس  شدوخ  زا  دومرف :

وت يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  داـب  تیاراوگ  ادـخ ؛  هدـنب  يا  دـنتفگ : دـندروآ و  يور  وا  هب  یگمه  هاـگنآ 
؟ دنا هتشون  شاداپ  باوث و  رادقم  نآ  وت  يارب  هک  يا  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  زورما  تسا ، هداد  تراشب 

لامتحا مدرک  ریخأت  يرادـقم  نوچ  و  مدـش ، جراخ  يراک  دـصق  هب  ما  هناـخ  زا  هکنیا  زج  مشاـب  هدرک  يراـک  منک  یمن  رکف  تفگ :
هرهچ هب  مورب  نآ  ياج  هب  تسا  بوخ  هدـش  نینچ  هک  ـالاح  متفگ : دوخ  اـب  مسرن ، دـصقم  هب  و  دـشاب ، هدـش  رید  نآ  تقو  هک  مداد 

هک ما  هدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اریز  منک ، یهاگن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ینارون  لاـمج  اـبرلد و 
: دومرف

.تسا تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  .هدابع  ّیلع  هجو  یلإ  رظنلا 

.هدابع ّيأو  هدابع ، هَّللاو  يأ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد 

.یشزرا اب  تدابع  هچ  تسا و  تدابع  مسق  ادخب  یلب ،

: یتفگ دوخ  اب  تفر ، تتـسد  زا  نآ  و  يروآ ، تسدب  تا  هلئاع  جراخم  يارب  دنچ  يرانید  ات  يدمآ  نوریب  هناخ  زا  ادخ  هدـنب  يا  وت 
و يدقتعم ، شلئاضف  هب  يراد و  تسود  ار  وا  هکیلاح  رد  يدرک  ار  راک  نیا  وت  منک ، هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  مورب  نآ  ياجب 
هب نادب  و  يدرک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  یتشاد و  یم  خرـس  يالط  زا  رپ  ایند  کی  هزادـنا  هب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  نیا 

خزود شتآ  زا  ار  اهنآ  وت  تعافش  هب  ادخ  ینک و  تعافش  یناوت  یم  رفن  رازه  هرابرد  يا  هدیشک  تهار  ریسم  رد  هک  یسفن  ره  ددع 
(1) .دهد تاجن 

866/2 ح5. تایآلا : لیوأت  ، 57 یفطصملا : هراشب  197/38 ح5 ، راونألا : راحب  سلجم 58 ، 443 ح 1  قودص : یلاما  - 1
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هب ندرک  هاگن  هک  دـنا  هداد  اوتف  تیاور  نیا  اب  داب  اهنآ  رب  ادـخ  تمحر  هک  اـم  راوگرزب  دـیتاسا  زا  یـضعب  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.دینک هعجارم  اجنآ  هب  تشذگ  تیاور 122  لیذ  رد  هک  یحیضوت  هب  تسا  ّبحتسم  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض 

: تسا هدرک  لقن  لئاضف »  » باتک رد  هللا  همحر  یمق  لیئربج  نب  ناذاش  لضفلاوبا  هیقف  خیش   - 158  / 251

یم لواـنت  اـمرخ  دـندوب و  هتـسشن  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  اـب  يزور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـش  دراو  يربخ  رد 
: مینک یم  رکذ  ار  نآ  هک  تفرگ  تروص  یندینش  بلاج و  یئوگتفگ  راوگرزب  ود  نآ  نیب  دندومن ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.دراد تسود  وت  زا  رتشیب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  انامه  همطاف ؛  يا 

زا يا  هخاـش  وا و  بلق  هوـیم  نم  هکیلاـح  رد  دراد  تسود  رتـشیب  ار  امـش  هنوـگچ  تسا ، بیجع  نـیا  دوـمرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
!؟ درادن نم  زا  ریغ  يدنزرف  ترضح  نآ  و  متسهوا ، راسخاش 

یلـص ادخ  لوسر  تردپ  دزن  نم  هارمه  هب  ینک  یمن  قیدصت  ارم  يریذپ و  یمن  ارم  هتفگ  رگا  همطاف ؛  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.مینک شسرپ  شدوخ  زا  ات  میوربایب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

درک و نخس  هب  عورش  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیّدص  دندیسر ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  قافّتا  هب  راوگرزب  ود  نآ 
؟ ار یلع  ای  ارم  يراد ، تسود  رتشیب  ار  رفن  ود  ام  زا  کیمادک  ادخ ؛  لوسر  يا  درک : ضرع 

.کنم ّزعأ  ّیلعو  ّبحأ  تنأ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.تسا رتزیزع  مالسلا  هیلع  یلع  رت و  بوبحم  نم  دزن  وت 

؟ متسه اوقتاب  همطاف  دنزرف  نم  متفگن : تیارب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  رورس و  ماگنه  نیا  رد 

.متسه يربک  هجیدخ  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.میافص دنزرف  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا تشهب  رد  ناکم  نیرتالاب  هک  میاهتنملا  هردس  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 
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.متسه نایملاع  راختفا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

ای نامک  ود  هلصاف  ردق  هب  وا  اب  شا  هلصاف  هک  تفای  بّرقت  ردق  نآ  ادخ  دزن  هک  متسه  یـسک  رتخد  نم  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.دوب نآ  زارتمک 

.متسه نمادکاپ  ياهنز  دنزرف  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.ما هنمؤم  هحلاص و  نانز  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تسا لیئربج  نم  رازگتمدخ  مداخ و  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

تمدخ نم  هب  رگید  هورگ  زا  دعب  یهورگ  ناگتشرف  و  تسا ، هدناوخ  لیحار  نامسآ  رد  ارم  دقع  هبطخ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.دننک یم 

.ما هتفای  ّدلوت  يا  هبترمدنلب  تسد و  رود  ّلحم  رد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دش عقاو  نامسآ  رد  مدقع  مدش و  جیوزت  یلعا  عیفر  رد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مراد شود  هب  ار  دمح  ءاول  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دندرب الاب  اهنامسآ  هب  ار  وا  هک  متسه  یسک  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه نانمؤم  نایم  زا  رادرک  تسرد  راکوکین و  درم  نآ  دنزرف  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه یهلا  ربمایپ  نیرخآ  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.ما هدیگنج  نارفاک  اب  هدیشک و  ریشمش  نآ  نامرف  نآرق و  رهاظ  قبط  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه نآرق  نطاب  مولع  هدنراد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.دش جراخ  انیس  روط  زا  هک  متسه  یتخرد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دهد اراوگ  ياه  هویم  هرمث و  هراومه  هک  متسه  هبّیط  هرجش  نآ  زا  دوصقم  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ]

[(1) .متسه اهدژا  نآ  اب  هدننک  وگتفگ  نم  و  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنتسه نیسح  نسح و  شا  هویم  هرمث و  هک  متسه  یتخرد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.متسه میکح  نآرق  دمح و  هروس  ینعی  یناثم  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.مراوگرزب میرک و  ربمغیپ  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.دوبن ثیدح  ردصم  رد  نیسوق  نیب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.متسه گرزب  ربخ  نآ  ینعی  میظع  أبن  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.ما نیما  وگتسار و  ربمایپ  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مراگدرورپ مکحم  نامسیر  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا رترب  رتهب و  نامدرم  همه  زا  هک  متسه  یسک  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه اهگنج  عاجش  ریش  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دزرمایب ار  ناگدنب  هانگ  وا  رطاخ  هب  ادخ  هک  متسه  یسک  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مرتشگنا نآ  هدنشخب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.منایملاع رورس  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه اهنآ  رورس  مشاه و  نادنزرف  ِگرزب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا هدیزگرب  شناگدنب  نایم  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  مدّمحم  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تسا دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  متسه  یئاوشیپ  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه یهلا  ناگدش  هداتسرف  نالوسر و  رورس  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.منالوسر نانیشناج  ءایصوا و  رورس  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دش هتخیگنارب  بارعا  نایم  زا  هک  متسه  یبرع  ربمغیپ  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.ما هدنکفا  تکاله  هب  ار  ناعاجش  هک  متسه  يدرم  ریلد  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا یهلا  ربمایپ  هک  متسه  دمحا  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.میاسراپ عرواب و  نامرهق  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.ددرگ یم  هتفریذپ  ادخ  دزن  شتعافش  دنک و  یم  تعافش  هک  متسه  یسک  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مخزود تشهب و  هدننک  میسقت  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا هدرک  رایتخا  يربمغیپ  هب  ار  وا  ادخ  هک  مدّمحم  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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366 ص :

.متسه شکرس  نایّنج  هدنشک  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه ملاع  ياورنامرف  مکاح و  دنوادخ  نآ  هداتسرف  رتخد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.منابرهم دنوادخ  هدیزگرب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.مشاب یم  نانآ  نایم  زا  هدش  هدیزگرب  نانز و  ِنیرتهب  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه میقر  باحصا  اب  هدننک  وگتفگ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

فطل رایـسب  اهنآ  هب  دـش و  هداتـسرف  نامیا  لـها  يارب  دوب و  یهلا  تمحر  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
.تشاد ینابرهمو 

تسا و هداد  رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  سفن  دوخ  نآرق  رد  ارم  دنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.(1)« مُکَسُْفنأَو انَسُْفنأَو  : » تسا هدومرف 

،(2)« مُکَءاْنبأَو انَءاْنبأَو  مُکَءاِسنَو  انَءاِسنَو  : » دومرف هیآ  نامه  نمض  رد  شا  هرابرد  هک  متسه  یسک  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 
.متسه نم  نامدوخ » نانز   » ینعی انءاسن »  » زا دارم 

.ما هتخومآ  نآرق  منایعیش  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنک یم  اهر  شتآ  زا  ار  مناتسود  ادخ  هک  متسه  یسک  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.دنسیون یم  نم  شناد  زا  منایعیش  هک  متسه  یسک  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنراد یمرب  تشم  اب  وا  شناد  يایرد  زا  هک  متسه  یسک  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه یلع  نم  هبترمدنلب و  ینعی  یلاع  وا  تسا ، هتفرگرب  دوخ  مسا  زا  دنوادخ  ارم  مسا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.ما همطاف  نم  هدننیرفآ و  ینعی  رطاف  وا  تسا ، هدش  هتفرگ  ادخ  مسا  زا  زین  نم  مسا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متفرعم نافرع و  لها  ناج  یگدنز  تایح و  هیام  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنلیام تاّیونعم  اهیبوخ و  هب  هک  متسه  اهنآ  تاجن  هار  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.ما يزاین  یب  جنگ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  - 1

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  - 2
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367 ص :

.متسه اه  یبوخ  هعومجم  وکین و  هملک  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه دوش ) یم  عورش  میم  اح و  اب  هک  یئاه  هروس  ینعی  « ) میماوح  » زا دارم  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.مشاب یم  دوش ) یم  عورش  نیس  اط و  اب  هک  یئاه  هروس  ینعی  « ) نیساوط  » رتخد نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تفریذپ وا  زا  نم  رطاخ  هب  دنوادخ  ار  مدآ  هبوت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.درک لوبق  ار  شا  هبوت  ادخ  ات  داد  رارق  هطساو  مدآ  زین  ارم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تفای تاجن  تسویپ  وا  هب  سک  ره  متسه ، حون  یتشک  هلزنم  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.مکیرش وت  اب  اعّدا  نیا  رد  مه  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه دیدرگ  نآ  تکاله  ندش و  قرغ  ثعاب  هک  يدیدش  ناراب  شزیر  ینعی  نآ  نافوط  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا ّدم  زج و  داجیا  ایرد و  مطالت  ثعاب  هک  متسه  نآ  مشخ  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.دش هداتسرف  یتشک  نآ  ظفح  يارب  هک  متسه  یمیسن  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه تشهب  رد  لسع  بارش و  ریش ، بآ ، ياهرهن  همشچرس  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

یّصاخ تمظع  تعفر و  ياراد  دومرف و  مّلکت  اجنآ  رد  یسوم  اب  ادخ  هک  متـسه  انیـس  لبج  ینعی  روط  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا هدوب 

.تسا هتشون  نآ  رد  شتردق  تسد  اب  ادخ  هک  متسه  روطسم  باتک  نآ  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.ما هدش  هدوشگ  هحفص  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دننک یم  فاوط  ناگتشرف  شفارطا  رد  تسا و  نامسآ  لها  هبعک  هک  مرومعملا  تیب  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.هبترم يدنلب  تمظع و  رد  متسه  نامسآ  ینعی  عوفرم  فقس  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


368 ص :

.متسه راب  شتآ  يایرد  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مناربمغیپ مامت  ملع  ياراد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنا هدش  هداتسرف  شنیرفآ  يادتبا  زا  هک  منالوسر  همه  رورس  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه عافترا  دنلب  مکحم  رصق  نآ  هکورتم و  هاچ  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دنتسه نم  زا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی  ریبش  ّربش و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مراگدیرفآ قولخم  نیرتهب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه اسراپ  راکوکین  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد 

.دراد نشور  نایب  مکحم و  لئالد  وا  نکم ، وگتفگ  یلع ؛  اب 

.تسا هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  متسه  یسک  رتخد  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مکرش زا  يرب  ملع و  زا  رپ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دشخرد یم  هک  متسه  يا  هراتس  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.تسا تمایق  رد  تعافش  ماقم  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

امش درک : ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  سپس  متسه ، تمایق  زور  يوناب  گرزب  نم  و  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.دیراذگاو وا  اب  ارم  و  دینکن ، دوخ  يومعرسپزا  ینابیتشپ  تیامح و 

.متسه وا  هدیزگرب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نادنزرف  ردپ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه وا  نوخ  تشوگ و  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.ما ینامسآ  ياه  هفیحص  هعومجم  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.ما يراوگرزب  تفارش و  هعومجم  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.مراگدرورپ ّیلو  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.متسه وکین  یمادنا  رغال  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

.متسه نآ  یئانشور  شنیرفآ و  رون  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.میارهز همطاف  نم  و  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

: دومرف شا  همطاف  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هاگنآ 

لیئاکیمو لیئربج  اذهف  کّمع ، نبا  سأر  یّلبقو  یموق  همطاف ؛  ای 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نم فالآ  هعبرأ  عم  لیئادردو  لـیحار  یخأ  اذـهو  مالـسلا  هیلع  یلعل  نوماـحی  هکئـالملا  نم  فـالآ  هعبرأ  عم  لـیئارزعو  لیفارـساو 
.مهنیعأب نورظنی  هکئالملا 

لیئاکیم لیئربج و  ینعی  دـنوادخ  بّرقم  هتـشرف  راهچ  اـجنیا  رد  سوبب ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیومعرـسپ  رـس  زیخرب و  همطاـف ؛  يا 
اب لیئادرد  لیحار و  مردارب  نیا  و  دننک ، یم  ینابیتشپ  ار  وا  دـنیامن و  یم  یلع  زا  تیامح  هتـشرف  رازه  راهچ  اب  لیئارزع  لیفارـساو و 

.دنا هدرک  عامتجا  هرظانم  نیا  ندید  يارب  رگید  هتشرف  رازه  راهچ 

یبا نب  ّیلع  نینمؤملاریما  كرابم  رس  تساخرب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  زا  دعب 
: تفگ دیسوب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  بلاط 

تیوـمع رـسپ  امـش و  سّدـقم  تحاـس  زا  راـگدرورپ و  هاگـشیپ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ّقـح  هب  نسحلااـبا ؛  يا 
.منک یم  یهاوخرذع 

(1) .دیسوب ار  ردپ  تسد  مالسلا  اهیلع  همطاف  همتاخ  رد  دنتفریذپ و  ار  ترضح  نآ  رذع  مالسلا  هیلع  ماما 

: لییذت

: دنک یم  رکذ  ار  بلطم  هدیاف و  دنچ  باب  نیا  نایاپ  رد  هللا  همحر  ّفلؤم 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يرئازج  هَّللا  همعن  دّیس  زا  مالسلا » راد   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم   - 1

وا زا  دمآ ، یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  ربق  ترایز  زا  یبوخ  لکـش  هتـسارآ و  يا  هفایق  اب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  نیدـهتجم  زا  یکی 
؟ منک تموادم  نآ  هب  مه  نم  ات  وگب  نم  هب  تسا ، هدناسر  ماقم  هبترم و  نیا  هب  ار  وت  لمع  مادک  مدرک : لاوئس 

.80 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1
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هک يزیچ  تسین و  شیارب  يرتشم  درادن و  یقنور  شرازاب  اجنیا  رد  يدرک  یم  هدـهاشم  ام  زا  هک  ار  یلامعا  نآ  خیـش ؛  يا  دومرف :
نینمؤملاریما ینعی  ربق  نیا  بحاص  یتسود  ّتبحم و  دـیناسر  ینک  یم  هدـهاشم  هک  یماقم  نیا  هب  ار  اـم  دیـشخب و  دوس  اـم  هب  ًاـعقاو 

(1) .تسا هیلع  هَّللا  تاولص 

: تسا هتفگ  درک  لاوئس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هرابرد  وا  زا  هک  یسک  باوج  رد  یعفاش   - 2

هنیک و يور  زا  شنانمـشدو  دـندرک ، ناهنپ  سرت  هّیقت و  يور  زا  ار  وا  تـالامک  بقاـنم و  شناتـسود  هک  يدرم  هراـبرد  میوگب  هچ 
(2) .تسا هدرک  رپار  ملاع  برغم  قرشم و  وا  لئاضف  فصو ، نیا  اب  و  دنتشاد ، هدیشوپ  توادع 

: تسا هدروآ  رعش  نمض  رد  ار  انعم  نیمه  یلماع  نیدلا  جات  دّیس  و 

دّمحم لآ  راثآ  تمتک  دقل 

ًاضغب مهؤادعأو  ًافوخ  مهّوبحم 

هذبن نیقیرفلا  نیب  نم  زربأف 

اضرألاو تاوامسلا  هَّللا  ألم  اهب 

.دنتشاد ناهنپ  ینمشد  رطاخ  هب  شنانمشد  و  سرت ، يور  زا  شناتسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  راثآ 

.تسا هدرک  رپ  ار  نیمز  اهنامسآ و  مک  رادقم  نامه  اب  دنوادخ  و  دیدرگ ، رهاظ  نآ  زا  یمک  رادقم  هورگ  ود  نیا  نیب  زا 

فارتعا مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يرترب  تلیـضف و  هب  لاـطبألا »  » باـتک رد  ینارـصن  گرزب  فوسلیف  لـیلراک » ساـموت   - » 3
: دیوگ یم  هدرک و 

اب تسا  يدرمناوج  وا  انامه  میزرو ، قشع  وا  هب  میشاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  هک  نیا  زج  میرادن  لاجم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  اّما 
یگنادرم و يریلد و  شا  هدـنپت  بلق  زا  و  دوش ، یم  ریزارـس  یکین  تفوـطع و  تمحر و  شکاـپ  نادـجو  زا  هک  راوـگرزب  تفارش و 

رازراک هشیب  ریش  زا  وا  و  دشک ، یم  هنابز  دربن 

.47/2 مالسلا : راد  - 1
.تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  « 111 راونألا : قراشم   » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یسرب  - 2
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رد یحیـسم  ناعاجـش  هک  دوب  راوازـس  هتـسیاش و  دوب ، هتخیمآ  راقو  یناـبرهم و  فطل و  یمرن و  اـب  هک  یتعاجـش  اـّما  دوب  رت  عاـجش 
.دنشاب نینچ  یبیلص  ياهگنج 

یتوکلم حور  هک  نیا  زا  لبق  و  تفریذپ ، ناجب  شتلادع  رطاخ  هب  ار  ندش  هتشک  نیا  و  دش ، هتشک  هنادرمناوجان  هفوک  دجـسم  رد  وا 
: دومرف دندرک  وگتفگ  وا  اب  شلتاق  هرابرد  یتقو  دوش  جراخ  شکاپ  رکیپ  زا  وا 

.يوقتلا یلإ  برقأ  اوفعت  نإو  هبرضب  هبرضف  اوّصتقت  نأ  مترثآ  نإف  مکل ، رمألاف  ّتم  نإو  ّیلإ ، رمألاف  شعأ  نإ 

دیتساوخ رگا  و  تسا ، امـش  اب  رایتخا  متفر  اـیند  زا  رگا  و  تسا ، نم  اـب  شراـیتخا  منک و  هچ  وا  اـب  مناد  یم  مدوخ  مدـنام  هدـنز  رگا 
.تسا رت  کیدزن  يوقت  هب  دیشخبب  ار  وا  رگا  و  تسا ، هدز  وا  هک  يا  هبرض  لباقم  رد  دینزب  وا  هب  يا  هبرض  طقف  دینک  صاصق 

؟ تسا اه  نامز  مامت  رد  همه  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هچ  دش : هتفگ  تسا  وحن  داتسا  هک  لیلخ  هب   - 4

(1) «. تسا همه  زا  وا  يزاین  یبو  وا  هب  همه  جایتحا  يدنمزاین و  لیلد ، نیرتهب  « ؛ » ّلکلا نع  هؤانغتساو  هیلإ  ّلکلا  جایتحا  : » داد باوج 

رکذ یباتک  رد  ار  نآ  یسک  نم  تاعالّطا  قبط  هک  يا  هزجعم  نایب  رد   - 5

ياقآ ردـقیلاع  دنمـشناد  هتـشون   ) مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ماـمالا  ، 138 هبوبحم :) يدـهم  رتـکد  هتـشون   ) ماـمإلا هّیرقبع  - 1
مدرم هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  هدـش  رکذ  ترـضح  نآ  يارب  هک  یلاـصخ  نمـض  رد  يدـعب  ثیدـح  رد  حیـضوت : . 91 ینادمه :)

تالکـشم یکیرات و  تملظ و  راچد  مدرم  اـجک  ره  تسا ، زاـین  یب  اـهنآ  همه  زا  وا  دـندنمزاین و  جاـتحم و  ترـضح  نآ  هب  یگمه 
يارب هاگ  ره  اهیدوهی  هک  روطنامه  دـنک ، ّلح  ار  اـهنآ  لکـشم  هک  دوبن  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  زج  يرگید  ياـج  دـندش  یم  یملع 

، داد یم  ربخ  دوب  اهنآ  دزن  هک  ینامسآ  باتک  تاروت و  زا  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندمآ  یم  ترضح  نآ  دزن  شیامزآ  شـسرپ و 
اجنآ زا  مدرم  زا  وا  يزاـین  یب  اـّما  .دـیدرگ و  ناـشیا  ندـش  ناملـسم  ثعاـب  وا  دـندروآ و  مالـسا  نآ  رثا  رب  هک  اـهنآ  زا  رایـسب  هچو 
اهنآ زا  یفرح  زگره  و  دـنک ، ّلح  ار  دوخ  لکـشم  دـهاوخب  دـنک و  یلاوئـس  وا  زا  هک  تفرن  یـسک  هناـخ  ِرد  هاـگچیه  هک  تسادـیپ 

.دینک هعجارم  99/40 ح 117 » راونألا : راحب   » هب بلطم  نیا  زا  رتشیب  عالّطا  يارب  .تسا  هدرکن  هدافتسا  هتخوماین و 
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.دنک یم  تشگرب  ترضح  نآ  كرابم  دوجو  هب  نآ  و  تسا ، هدرکن 

داتفه ترـضح  نآ  فیرـش  صخـش  رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  باحـصا  زا  یـضعب  زا  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  صاـصتخا »  » باـتک رد 
دودح رد  و  دش ، دراو  وا  نینزان  مسجرب  مدق  هب  ات  رـس  زا  هک  دوب  یتاحارج  ندوب  هدیـشوپ  اهنآ  زا  یکی  و  دوب ، هدـش  عمج  تلـصخ 

(1) .درک لّمحت  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  دوب و  تحارج  رازه 

دوش داجیا  قلخ  یتشز  وا  فیرش  ندب  رد  هک  تسا  هدیدرگن  ثعاب  تاحارج  تاوزغ و  همه  نیا  میئوگ : یم  بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب 
هب مّود  گنج  رد  یـضعب  دـش و  یم  رهاظ  ناشرکیپ  رد  یتشز  یعون  گنج  نیلّوا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اریز  باحـصا ، هّیقب  فالخ  هب 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یئاهنآ  هچ  اهگنج  مامت  رد  هکنآ  اب  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  یلو  دندش ، یم  التبم  یتشز  هنوگ  نیا 

هک یتاحارج  نآ  همه  اب  و  تشاد ، لاّعف  تکرـش  دنتـشادن  روضح  ربمایپ  هک  یئاـهنآ  هچ  دنتـشاد و  روضح  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع 
.دشن ادیپ  یتشز  هیوشت و  شکرابم  ءاضعا  زا  يوضع  رد  دش  رکذ 

نآ دومرف و  شرافس  شفیرش  رمع  رخآ  رد  هیلع  هَّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  شدیشر  دنزرف  هب  هک  يزردنا  تحیصن و  رکذ   - 6
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

وا هدهاشم  اب  مدش ، دراو  دیچیپ  یم  دوخ  هب  هَّللا ) هنعل   ) مجلم نبا  ریـشمش  تبرـض  رثا  رب  هک  یماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  رب 
؟ ینک یم  یبات  یب  ایآ  دومرف : نم  هب  متخاس ، رهاظ  ار  دوخ  هودنا  هدرواین و  تقاط 

: دومرف منیب ؟ یم  تبیصم  درد و  نیا  راچد  ار  امش  هکیلاح  رد  منکن  یبات  یب  مشاب و  ابیکش  هنوگچ  مدرک : ضرع 

تنأ نإو  هاجنلا ، ّنهب  تلن  ّنهتظفح  تنأ  نإ  عبرأ  ًالاصخ  کمّلُعا  الأ 

99/40 ح 117. راونألا : راحب  ینالوط ،) یثیدح  نمض  رد   ) 140 صاصتخإلا : - 1
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؟ نارادلا کتاف  ّنهتعّیض 

.قلخلا نسح  نم  ّذلأ  شیع  الو  بجعلا ، نم  ّدشأ  هشحو  الو  لهجلا ، لثم  رقف  الو  لقعلا ، نم  ربکأ  ینغ  ال  ّینب ؛  ای 

رگا و  ددرگ ، وت  بیـصن  یگـشیمه  تداعـس  یمئاد و  تاجن  ینک  تیاعر  ار  اهنآ  رگا  هک  مزومایب  وت  هب  تلـصخ  راهچ  یهاوخ  یم 
؟ يا هدومن  مورحم  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  زا  یتسبن  راک  هب  يدرک و  عیاض  اراهنآ 

ندیرب ثعاب  هک  یتشحو  و  دـشاب ، یمن  تلاهج  دـننام  يرقف  و  تسین ، درخ  لقع و  نتـشاد  زا  رت  شزرااب  رترب و  یتورث  مرـسپ ؛  يا 
(1) .درب یمن  تّذل  دوخ  یگدنز  زا  تسا  قالخا  شوخ  هک  نآ  دننام  سک  چیه  و  تسین ، ینیبدوخ  زا  رتدیدش  دوش  مدرمزا 

یم رارکت  دایز  ار  نآو  دناوخ  یم  ار  رعش  نیا  یصخش  درک : لقن  میارب  تسا  ناتـسکاپ  لها  ناگرزب  زا  هک  ناتـسود  زا  یـضعب   - 7
: درک

تسیلع اب  رشح  هلماعم  رگا  دمرس 

نک هانگ  یناوتب  ات  هک  منماض  نم 

: ناوخب هنوگ  نیا  هدب و  رییغت  ار  مّود  عرصم  هک  داد  روتسد  وا  هب  تشگ و  رهاظ  وا  دزن  یتمظعاب  راوگرزب و  صخش 

تسیلع اب  رشح  هلماعم  رگا  دمرس 

نک هانگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرش 

ترـضح رظتنم  ماماای  تسا و  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  دوخ  ای  صخـش  نآ  هک  دوب  هدـیمهف  هاگنآ  و  دـیدرگ ، دـیدپان  ًاروف  و 
.تسا هدوب  هادف  انحاورا  يدهم 

، کی ره  عومجم  ینعی  تسا ؛  قباطم  یئاجه  فورح  ددع  رظن  زا  یـسراف  یبرع و  یماسا  زا  يا  هّدـع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ظفل   - 8
.دوش یم  « 110»

باحصا ترضح  نآ  باحصا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ، نیمی »  » ظفل اهنآ  زا 

111/78 ح 6. راونألا : راحب  ، 572/1 هّمغلا : فشک  - 1
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.(1)  « ِنیمَْیلا ِباحْصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَسَف  نیمَْیلا ×  باحْصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اّمَأَو  : » تسا هدش  دای  اهنآ  زا  نآرق  رد  هک  دنتسه  نیمی 

.تسا ریظن  یب  هناگی و  وا  اریز  درف ؛  يانعم  هب  تسا  قاط »  » ظفل

.تسا حیبست  رکذ و  تقیقح  ترضح ، نآ  اریز  تسا ؛  دنک » یم  حیبست   » يانعم هب  هک  حّبسی »  » ظفل

.دخرچ یم  وا  درگادرگ  ّقح  دشاب  وا  اجک  ره  و  تسا ، وا  اب  ّقح  ّقح و  اب  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  ّقح ؛ »  » ظفل

یلص مرکا  ربمغیپ  نیـشناجو  بئان  وا  اریز  تسا ؛  قباطم  بلاط » یبا  نب  ّیلع   » ظفل اب  تسا  یـسراف  يا  هملک  هک  بانم » بئان   » هملک
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.تسا نابرهم  فوطع و  شنایعیش  ناتسود و  هب  تبسن  وا  اریز  فوطع ؛ »  » ظفل

.تسا قباطم  بلاط » یبا  نب  ّیلع  ّبح   » ظفل اب  مالسإلا » نید   » هملک

مرکا ربمغیپ  ثیدـح  رد  هک  دراد  ناراگتـسر  هورگ  ینعی  هیجان  هقرف  نامه  هب  هراشا  نیا  تسا و  قباطم  هعیـش »  » ظفل اـب  هقرف »  » هملک
: دنا هدومرف  ترضح  نآ  تسا ، هدش  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(2) .رانلا یف  یقابلاو  هیجان  هقرف  هقرف ، نیعبسو  ثالث  يدعب  یتّما  قرتفتس 

هیآ 90 و 91. هعقاو ، هروس  - 1
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  باب  نیا  ثیداحا  زا  یکی  رد  «. 1 باب  2/28 راونألا : راحب   » فیرش باتک  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  - 2

، رانلا یف  هقرف  نوعبـسو  ناتنثا  هقرف ، نیعبـسو  ثالث  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اهّیبن  دعب  هّمُالا  هذه  تقّرفت  : » دـنا هدومرف  نینچ 
، هّنجلا یف  هقرفو  رانلا ، یف  اهنم  هقرف  هرشع  اتنثا  انتّدومو ، انتیالو  لحتنت  هقرف  هرـشع  ثالث  هقرف  نیعبـسو  ثالثلا  نمو  هّنجلا  یف  هقرفو 

اهنآ زا  هورگ  ود  داتفه و  هک  دـندش  هورگ  هقرف و  هس  داتفه و  دوخ  ربمغیپ  زا  دـعب  تّما  نیا  «. » رانلا یف  سانلا  ریاس  نم  هقرف  نّوتـسو 
هدزاود یلو  دـنراد  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  تیالو و  ياعّدا  هک  دنتـسه  هورگ  هدزیـس  هورگ ، هس  داتفه و  زا  دوب ، دـنهاوخ  شتآ  لها 
تیالو میقتـسم  طارـص  رد  لمع  هدـیقع و  رظن  زا  هک   ) هقرف هدزیـس  نیا  زا  هورگ  کی  طقف  دوب و  دـنهاوخ  شتآ  لها  اـهنآ  زا  هورگ 

زا هک  تسا  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  اهنآ  رخآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اهنآ  لّوا  هک  هناگ  هدزاود  ناماما  تماما  هب  دنتـسه و 
13/28 ح راونألا : راحب  دوب .) دنهاوخ  تشهب  لها  دنشاب  یم  دقتعم  درک  دهاوخ  روهظ  هَّللا  ءاش  نا  يدوز  هب  تسا و  بیاغ  ناگدید 

21
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شتآ راتفرگ  خزود و  لها  هّیقب  دنتـسه و  تاجن  لـها  اـهنآ  زا  هورگ  کـی  طـقف  دـنوش ، یم  هورگ  هورگ  نم  تّما  نم  زا  دـعب  ینعی 
.دوب دنهاوخ 

.دنا قباطم  ددع  رظن  زا  تسا  یسراف  يا  هملک  هک  ارس » ّتنج   » ظفل اب  فرشألا » فجن   » هملک

طارـص ّیلع  : » دوش یم  هلمج  نیا  نآ  تارّرکم  فذح  زا  دـعب  هک  تسا  نآرق  ياه  هروس  لئاوا  هعّطقم  فورح  اهنیا  زا  رت  بیجع  و 
(1) «. میئامیپ یم  ار  شهار  ام  تسا و  قح  هار  مالسلا  هیلع  یلع   » ینعی هُکِسُْمن ،» ّقح 

: دومرف  (2)« نیِتناق هَّلل  اُومُوقَو  یطْسُولا  هولصلاَو  تاوَلَصلا  یَلَع  اوُِظفاح   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 9

ملــسو و هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  دّـمحم  دـیرادهگن  ار  شتمرح  دـینک و  ظـفح  ار  اـه  نآ  هدوـمرف  دــنوادخ  هـک  تاولــص »  » زا دارم 
هیلع نینمؤملاریما  طسو ، زاـمن  ینعی  یطـسو » هالـص   » زا دوصقم  و  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما و 

.تسا مالسلا 

يارب «، » نیتناق هَّلل  اوموقو  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  نآ  زا  دعب 

هب فرح  هدراهچ  ًاعومجم  يرارکت  فورح  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تسا  نآرق  ياه  هروس  یـضعب  يادـتبا  رد  هک  هعّطقم  فورح  - 1
، مسط هط ، صعیهک ، رملا ، رلا ، صملا ، ملا ، دنتسه : نینچ  هعّطقم  فورح  ياهتروص  .دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ددع 
اب هک  دنتـسه  اـبفلا  فورح  زا  اـت  هدراـهچ  هتفاـی  بیکرت  اـهتروص  نیا  زا  هک  یلـصا  فورح  .ن  ق ، قسعمح ، مح ، ص ، سی ، سط ،

« هکـسمن ٌّقح  ّیلع  طارـص  : » تسا ینآرق  رارـسازا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  دـنوش  یم  هتخاس  تالمج  نیا  اـهنآ  نداد  رارق  مه  راـنک 
طارـص ّیلع  :» دوش یم  هدناوخ  مه  تروص  نیا  هب  هلمج  نیا  میا ، هتـسج  کّسمت  نآ  هب  ام  هک  تسا  ّقح  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  ینعی 
هدومرف رصاعم  نادنمشناد  الضف و  زا  یکی.میا  هدز  گنچ  نآ  هب  ام  هک  تسا  یّقح  هار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  هکسُْمن » ٍّقح 

هب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیناّقح  تابثا  رد  فورح  نیا  بیکرت  زا  يدایز  رایـسب  ياه  تروص  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا :
امک ّقح  ّیلع  ّرس  «، » کسُمن هطارص  ّقح  ّیلع  «، » هطارص کسُمن  ّقح  ّیلع  : » دنتسه نینچ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدومرف  ماهلا  نم 

«، نکـسُم هطارـص  ّقح  ّیلع  «، » ّیلع ّقـح  راـص  هط  نکـسم  «، » هّقح طارـص  کـسُمن  ّیلع  «، » هط ّصن  اـمک  ّرـس  ّیلع  ّقـح  «، » هط ّصن 
«. هّقح ّیلع  طارص  کسُمن  »

هیآ 238. هرقب ، هروس  - 2
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(1) .تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  يرادربنامرف  دوصقم  دیتسه ،» رادربنامرف  هک  یلاح  رد  دینک  مایق  ادخ 

: مینک یم  افتکا  اهنآزا  یمک  هب  ام  تسا و  دایز  رایسب  دنا  هدورس  ترضح  نآ  هرابرد  ینارون  ابیز و  راعشا  زا  ءارعش  هچنآ   - 10

يازریم هَّللا  هیآ  هفئاط  گرزب  يومع  رـسپ  يزاریـش  لیعامـسا  ازریم  جاـح  هماـّلع  هَّللا  هیآ  اـم  رورـس  هک  تسا  يراعـشا  هلمج  نآ  زا 
: تسا هدورس  ترضح  نآ  تداعساب  تدالو  هرابرد  ریبک  يزاریش 

ادغر هدزف  شیعلا  دغر 

یمقس یفشت  کنم  فالسب 

بیبحلا لصو  یلع  ّبصلا  برط 

بیقرلا دعب  یلع  شیعلا  انهو 

بیصنلا حارلا  سؤکأ  نم  ینفو 

ادرفم ًامأوت ال  اهینقساو 

مأوتلا یف  انهلا  ّلک  انهلاف 

هبئاذ ًاران  ءابهصلا  ینتآ 

هبهال تاسبق  اهتّللک 

هبطاق یمادّنلاو  اهینقساو 

يدّصلا ّير  اّهنإ  يرمعلف 

مرضم یباصتلاب  داؤفل 

حالملا ّفک  نم  حارلا  یلیحأ  ام 

حار یه  حْوَر  یه  حوُر  یه 

حاورو ّودغ  یف  اهْرِدأف 
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ادخرص یّلجتت  ءاکذک 

مجنألاک ببح  اهتعصر 

تلبقأ سنإ  ءانآ  اذّبح 

تلّمأ ام  اهب  یسفن  تکردأ 

تلمح ام  یلعلا  ُّما  تعضو 

اِدتحم یلاعتو  ًالصأ  باط 

ممُالا ءالو  لقث  اکلام 

رون هبعکلا  نم  یسفن  ْتَسَنآ 

روط ران  یسوم  سنآ  ام  لثم 

رورس یلعألاألملا  یّشغ  موی 

ءادنک ءادن  عمسلا  عرق 

مرح نم  يوط  يداولا  یطاش ء 

231/1 ح 9. ناهرب : ریسفت  - 1
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مامتلا رَْدب  یحّضلا  سمش  تدلو 

مالَّظلا ریجاید  اّنع  تلجناف 

مالغ اذه  مکارُشب  ًایدان 

يدتهی ردب  هقلف  ههجو 

ملظلا یف  هراونأ  انسب 

دسأ تنب  همطاف  هذه 

دبألا توهال  لمحت  تلبقأ 

دجس نمیف  هل  الذ  اودجساف 

ادَّجس تَّرخ  كالمألا  هلف 

مدآ یف  هرون  یّلجت  ذإ 

نیبملا ّقحلا  نع  رتسلا  فشک 

نیملاعلا ّبر  هجو  یّلجتو 

نیقیلا هوکشم  حابصم  ادبو 

يدهلا سمش  هقرشم  تَدبَو 

ملظملا لالّضلا  لیل  یلجناف 

؟ تعضو ام  یلُعلا  ُُّما  ترد  له 

؟ تعضرأ ام  یهنلا  ُيدث  ترد  مأ 

؟ تعفر ام  يدهلا  ّفک  ترد  مأ 

؟ اِدلُو ام  یجحلا  ّبر  يرد  مأ 
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ملعی اّملف  هانعم  ّلج 

مانألا َّلک  الُع  قاف  ٌدّیس 

مامإ وهو  ٌنئاک  ذإ ال  ناک 

مارحلا تیب  هب  هَّللا  فَّرش 

ادلوم هانسل  یحضأ  نیح 

مدقلاب هتبرت  یطوف 

نونَبلا هَّلل  لعُجی  نکی  نإ 

نوفصی اّمع  هَّللا  َیلاعتو 

نوکی نأ  يرحأ  تیبلا  دیلوف 

ادلو ًاّقح  تیبلا  ّیلول 

میرم نبا  الو  ٌریزعال ال 

يرولا ریخ  یفطصملا  دعب  وه 

يرثلا تحت  یلإ  شرعلا  يرذ  نم 

يرقلا ُّما  هؤایلع  تسک  دق 

ادبأ اهامح  یمحت  ًهَّرغ 

مرحی مل  نم  هوندیال  ثیح 

دوجولا یف  ًاعیمج  نوکلا  قبس 

دوهشو ٍبیَغ  ملاع  يوطو 

دوج هانمی  نم  نوکلا  یف  ام  ُّلک 

ادی هَّلل  نئاکلا  وه  ذإ 
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معنألا ُّردم  هَّللا  دیو 
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رضم لضفلا  هب  تزاح  ٌدّیس 

رشبلا ّلک  امس  دق  راخفب 

رمق ایلعلا  کلف  یف  ههجو 

يدتهی موجنلابال  هبف 

منغملا لینل  هانغم  وحن 

رودب هیرارذو  ٌردب  وه 

روهدلا ُُّما  مهلثم  نع  تمقع 

روهشلا ِّلک  یف  داّفولا  هبعک 

ادفو اهانف  وحن  نم  زاف 

ملتسُم وأ  هنم  فاطمل 

ّیُصق نم  ًامدق  ءایلعلا  اوثرو 

ّيولو رهف  َّمث  رازنو 

ّیحب ّطق  مهّیح  يرابیال 

ادتحم ایاربلا  یکزأ  مهو 

یمتنی رخف  ُّلک  مهیلإو 

تامملا یف  هاقل  یجرملا  اهّیأ 

هایح كایقل  هیف  توم  ّلک 

تآ وه  ام  یب  لّجع  امتیل 

يدَّرلا یف  ییایح  یقلأ  ینّلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) معنلا یفوأب  هنم  ًازئاف 

.تسا نم  يرامیب  يافش  هک  بارش  نیرت  صلاخ  نیرتهب و  هب  نک ، رتدایز  ار  نآ  یتحار  سپ  دش  تحار  هدوسآ و  یگدنز 

.تسا هتشگ  اراوگ  بیقر  يرود  هب  یگدنز  و  تسا ، هدروآ  برط  دجو و  هب  ارم  تسود  لاصو  هب  قایتشا 

.یکی یکی  هن  یئاتود  یئاتود  ناماشایب  نم  هب  ار  نآ  و  نک ، رپ  ارم  مهس  یشوخ  يداش و  ياه  هساک  زا 

.تسا ندیشون  ات  ود  رد  لماک  یئاراوگ 

.تسا هدرک  هطاحا  دشک  یم  هنابز  هک  یئاه  هلعش  ار  نآ  و  تسا ، هدش  بوذ  شتآ  هک  هدب  نم  هب  یبارش 

.تسا یگنشت  هدننک  باریس  مدوخ  ناج  هب  هک  ناماشایب ، نم  ياه  هلایپ  مه  همه  نم و  هب 

.تسا هدرک  هتخورفارب  ار  نآ  قایتشا  شتآ  هک  یبلق  يارب 

.230/2 راحبلا : هنیفس  ، 29/6 ریدغلا : - 1
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.تسا نیرفآ  ینامداش  شیاسآ و  یتحار و  تسا و  ناج  نتفرگ ، نیکمن  نآ  تسد  زا  ماج  تسا  نیرفآ  يداش  ردقچ 

.(1) دخرص هوک  رب  دنک  یم  یّلجت  هک  يدیشروخ  لثم  ناخرچب ، نک و  رپ  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  ار  نآ  سپ 

.تسا هدیشخب  تنیز  ار  وا  هراتس  لثم  یئاه  بابح 

.دسرب نآ  هب  دراد  وزرآ  ار  هچنآ  نم  لد  و  دروآ ، يور  هک  ینامداش  شمارآ و  تاقوا  تسا  دنیآ  شوخ  هچ 

.تسا هبترمدنلب  نآ  عبات  عرف و  و  كاپ ، نآ  تلاصا  لصا و  تسا ، هتشادربرد  هچنآ  اه  يرترب  تالامک و  ردام  هداهن  نیمز  رب 

.تسا اهتّما  يرادمامز  تیالو و  نارگ  راب  بحاص 

.درک هدهاشم  انیس  روط  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یشتآ  لثم  درک ، هدهاشم  ار  يرون  هبعک  زا  نم  ناج 

.ءادن لثم  تخادنا  نینط  نم  شوگ  هب  یئادن  دوب ، هدرک  رپ  يداش  ار  الاب  ياهنامسآ  یلعا و  توکلم  هک  يزور 

.همّظعم هّکم  میرح  زا  يوط  يارحص  هرانک 

.درک فرطرب  ار  اه  یکیرات  یهایس و  ام  زا  دروآ ، ایند  هب  ار  لماک  هام  نیا  ات  دیشروخ 

.تفای ار  هار  دوش  یم  تسا و  هام  هراپ  شا  هرهچ  هک  تسا ، يا  هچب  رسپ  نیا  هک  ار  امش  مهد  یم  تراشب  درک : یم  ادن 

.اه یکیرات  رد  وا  راونا  شبات  هب 

.تسا هتفرگربرد  ار  یهلا  يامن  مامت  هنیآ  هدروآ و  يور  هک  تسا ، دسا  تنب  همطاف  نیا 

.دنداتفا نیمز  رب  نانک  هدجس  ناگتشرف  وا  يارب  دینک ، هدجس  نانک  هدجس  نایم  رد  ار  وا  عضاوت  عوشخ و  يور  زا 

.درک یّلجت  مدآ  دوجو  رد  وا  رون  هک  یماگنه 

رهاظ نایملاع  راگدرورپ  لامج  و  دش ، هتشادرب  هدرپ  راکشآ  تقیقح  زا 

.دشاب یم  هّکم  ياههوک  زا  دخرص : - 1
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.تشگ

.دش رادیدپ  تیاده  دیشروخ  قارشا  ّلحم  و  دیدرگ ، ادیوه  نیقی  لها  غارچ  ینشور 

.دیسر نایاپ  هب  یناملظ  کیرات و  بش 

؟ دهد یم  ریش  ار  یسک  هچ  دناد  یم  درخ  لقع و  ناتسپ  ایآ  و  هدروآ ، ایند  هب  هچ  دناد  یم  اه  يرترب  اهیبوخ و  ردام  ایآ 

ّدلوتم وا  زا  یسک  هچ  دناد  یم  یکریز  لقع و  بحاص  نآ  ایآ  و  هدرب ، الاب  هتـشادرب و  ار  یـسک  هچ  دناد  یم  تیافکاب  ّفک  نآ  ایآ 
؟ تسا هدش 

.دنناد یمن  زونه  تسا و  رّوصت  مهف و  زا  رتالاب  رترب و  یتقیقح  وا 

.دوب اوشیپ  ماما و  وا  دوبن و  یقولخم  چیه  دوب و  وا  نامدرم ، همه  رب  تالامک  رظن  زا  تفای  يرترب  هک  يرورس 

.دیدرگ وا  هاگشیاز  ّدلوت و  ّلحم  هک  یماگنه  دیشخب ، تفارش  ار  دوخ  هناخ  وا  ببس  هب  دنوادخ 

.داهن نآ  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  مدق  و 

یم فصو  ار  وا  هچنآ  زا  تسا  رترب  تسا و  هّزنم  وا  هک  یلاح  رد  دنهد ، رارق  يدـنزرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يارب  دـشاب  انب  رگا 
.دننک

.دشاب دنزرف  هناخ  بحاص  يارب  هک  تسا ، رتراوازس  هدمآ  ایند  هب  وا  هناخ  رد  هک  سک  نآ 

.دنا هتفگ  يراصن  دوهی و  هک  میرم  رسپ  هن  و  ریزع ، هن 

.نیمز نیئاپ  ات  هتفرگ  یهلا  شرع  قوف  زا  تسا ، راگدرورپ  هدیرفآ  نیرتهب  یفطصم  ترضح  زا  دعب  وا 

.دوش دراو  نآ  هاگقرق  رد  یسک  دنک  یم  عنم  هراومه  هک  هدیناشوپ ، تّزع  سابل  همّظعم  هّکم  ینعی  يرقلا  ّما  هب  وا  هبترم  ماقم و 

.دوشن نآ  کیدزن  یسک  مارحا  نودب  هک  نآ  ات 

.تسا هدیدرون  مهرد  هدومیپ و  ار  راکشآ  ناهنپ و  ملاع  همه  و  تسا ، هتفرگ  یشیپ  دوجو  رد  یتسه  ملاع  مامت  زا  وا 

.تسا راگدرورپ  ياناوت  تسد  وا  اریز  هتفای ، یتسه  وا  ششخب  دوج و  زا  تسا  شنیرفآ  رد  هچنآ  و 
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.دنک یم  ریزارس  قلخ  رب  ار  اهتمعن  هک  تسادخ  تسد  و 

.تفرگ ینوزف  ار  رشب  مامت  هک  يراختفا  هب  تفای ، يرترب  تلیضف و  وا  رطاخ  هب  رضم  هلیبق  هک  يرورس  دّیس و 

.ناگراتس اب  هن  دوش  یم  لصاح  تیاده  وا  ببس  هب  و  تسا ، هدنشخرد  هام  الاب  هرک  رد  وا  ینارون  هرهچ 

.دنوش لئان  ناوارف  هرهب  تعفنم و  هب  ات  دوصقم  لزنمرس  فرط  هب 

.تسا زجاع  ازان و  اهنآ  لاثما  ندروآ  زا  راگزور  ردام  دنلماک ، هام  یگمه  شنادنزرف  لماک و  هام  وا 

دنمتداعـس دیناسر  شا  هناخ  رد  هب  ار  دوخ  درک و  چوک  وا  فرط  هب  سک  ره  و  اههام ، همه  رد  تسا  ناگدـنن  چوک ك  هلبق  هبعک و 
.دش

.نآ هب  نتسج  كّربت  ای  شا  هناخ  رود  ندیدرگ  يارب 

.دنا هدرب  تثارو  هب  رهف  سپس  رازن  و  ّیصق ، زا  ًامیدق  ار  يرترب 

.دنتسه نامدرم  نیرتکاپ  یتشرس  كاپ  رظن  زا  ناشیا  و  دنکن ، تباقر  يرگید  اب  اهنآ  زا  کی  چیه 

.دوش یم  هداد  تبسن  اهنآ  هب  یلامک  راختفا و  ره  و 

.تسا یگدنز  نیع  دشاب  وت  رادید  اب  یگرم  ره  میراد ، دیما  ندرم  ماگنه  رد  ار  وت  رادید  هک  یسک  يا 

.منیبب گرم  نآ  رد  ار  میگدنز  دیاش  دنک ، باتش  نم  يوس  هب  دمآ  دهاوخ  هک  یگرم  شاک ؛  يا 

.مسرب اهتمعن  نیرتهب  هب  وا  زا  و 

: مینک یم  لقن  هللا (1)  همحر  فجن  نیسح  خیش  هَّللا  هیآ  راوگرزب  هیقف  زا  ار  نآ  هک  تسا  يا  هدیصق  هلمج  نآ  زا  و 

هون هدـیدرگ و  داـی  مجارت  بتک  زا  يرایـسب  رد  دوـب ، موـلعلارحب  دّیـس  باحـصا  زا  اـسراپ و  دـّبعتم و  یهیقف  بیدا و  یلـضاف  وا  - 1
بـش رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  لاس 1159  رد  تسا ، هتشون  شلاح  حرـش  رد  یّلقتـسم  هلاسر  فجن  هط  دّمحم  خیـش  شراوگرزب 

: اهرضاحو فجنلا  یضام   » باتک و  « 167/6 هعیـشلا : نایعا   » باتک هب  رتشیب  عالّطا  يارب  .تفای  تافو  لاس 1251  مّرحم  مود  هعمج 
.دییامرف هعجارم  « 420/3
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یهاضتال بقانم  ّیلعل 

اهاوح ّیصو  الو  ّیبن  ال 

ًاّیلع یهاضی  يرولا  یف  يرت  نم 

یهاب هَّللا  هب  ًیتف  یهاضیأ 

ّیلع ّیصولا  اهلان  هبتر 

اهایبنأ اهلانت  نإ  مرت  مل 

لیلق ّالإ  ءایبنألا  یتأ  ام 

اهاتأ هنم  كاذو  ریثک  نم 

ّتلجت مانألل  سمشلا  هلضف 

اهاری هیرظانب  ءار  ّلک 

تماعت هنع  بولقلا  ضارمو 

اهامعب اهل  یضق  یماعتلاو 

ترانتسا هنم  روهدلا  عیمجو 

اهاهتنم یهتنمو  اهادتبم 

ًاّرط قلخلاو  هلإلا  نود  وه 

اهلإ نوکی  نأ  داک  نم  عنص 

هیلإ يدهی  هلإلا  رون  وهو 

اهاده نّمع  نیدتهملا  لأساف 

ًاّیلع یلاعملا  یف  تسق  اذإو 
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اهامس یف  هتیأر  هاوسب 

ام اذإو  اهضرأب  هاوسو 

اهابر هاقترمف  ًاردق  داز 

ّیبنل هّوبن  تماقتسا  ام 

اهاول هیدی  یفو  ّالإ  ّطق 

انامز یبنلا  هثعب  ترّخأ 

اهاتأ نأ  یلإ  يدهلاب  هفی  مل 

ّیلع نودب  اّهنأ  تملع 

اهادن بیجت  نم  ّطق  يرتال 

تماق هّوبنلا  هب  ّیلعف 

اهانب هیف  ماقو  تماقتساو 

ًارون تاوامسلاو  ضرألا  ألم 

اهادهو اهرون  وهف  يدهو 

اهیف ّنإ  اهلتاف  رونلا  هروس 

اهالت اغیلب  تریح  هیآ 

نکل هَّللا  نع  ربخی  اهظفل 

اهانعم نم  دارملا  هاوس  ام 

ّیلع ناک  تانئاکلا  زکرم 

اهاحر رادم  نم  بطقلا  وهو 

هیدل نوکی  وأ  ناک  ام  ملع 
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اهاهتنم یلإ  اهؤدب  ندل  نم 

ملعلل هنیدملل  بابلا  وه  ذإ 

اهاوس هلإلا  یضترا  ام  یّتلا 

هنم هجولاو  هلإلا  بنج  وه 

اهاده مالتسا  یف  نکرلا  وهو 

هنع ّربعی  يّذلا  ناسللاو 

اهامکح اهب  هفت  مل  ًامکح 

هوف هاف  ام  باتکلا  يآکو 

اهاغلب هغولب  نع  تزجع 

هیف نعمجت  یّتلا  ایازملاو 

اهایبنأ یلع  يرولا  یف  تقرف 
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تافصب مهنود  ّصخ  دقلو 

اهالع ّلج  هلإلا  تافص  نم 

هاوس نم  اهب  فصن  مل  اذلو 

اهلإلا انفصو  اهب  ّانأ  ریغ 

ّیلعل هتیب  هَّللا  لعج 

اهاضیال ًالع  هلای  ًادلوم 

هیف هدالولا  یف  هکراشی  مل 

اهایبنأ الو  لسرلا ال  دّیس 

ًاراختفا كاذب  هّکم  تستکاف 

اهانم دعب  نارعشملا  اذکو 

هتوحذإ تلع  دق  ضرألا  هب  لب 

اهامس فاطم  اهضرأ  تدغف 

ًالیل بکاوکلا  رظنت  اموأ 

اهامح لوح  فوطت  ًاراهنو 

فلا نوعبس  ریدغلا  مویبو 

اهافش یبنلا  هبطخ  اودهش 

ًاغیلب ًالوق  ّیبنلا  اهیف  لاق 

اهاعمس املثم  ّلکلا  عمس 

هَّللا مکّیلو  اّمنإ  ًالئاق 
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اهاوس اّمم  هیف  ءاج  امو 

ًاعیمج مهنم  نورضاحلا  عیاب 

اهادع فونُا  تمغرا  هعیب 

نکلو اهیف  نوملسملا  عرسأ 

اهابإ دعب  ءایقشألا  خبخب 

اداصو انونو  یتأ  له  لس  هنع 

اهاطو اهلس  تایراذلا  اذکو 

اهلس نیساوط  عم  میماوحلاو 

اهابسو رطافک  اهاوسو 

اهانثو اهحدمب  اهارتس 

اهاحضو اهسمشک  ّیلعل 

هیلع ّصنت  هیآ  عدی  مل 

(1) اهالت ّالإ  باتکلا  تامکحم 

مهارف هدـماین و  درگ  يربمغیپ  ّیـصو  ربمغیپ و  يارب  و  درادـن ، یهباشم  هک  تسا  یتالامک  بقانم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب 
.تسا هتشگن 

یهیبش دـنک  یم  تاهابم  وا  هب  دـنوادخ  هک  يدرمناوج  ایآ  دـشاب ، مدرم  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هیبش  هک  ینیب  یم  ار  یـسک  هچ 
.دراد

.دنا هدیسرن  هبترم  نآ  هب  مه  ءایبنا  تسا ، هتفای  تسد  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  يا  هبترم  ماقم و 

.تسا هدیسر  اهنآ  هب  وا  هیحان  زا  مه  نآ  و  رایسب ، زا  یکدنا  رگم  دنا  هتشگن  رادروخرب  ءایبنا 

.29/6 ریدغلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_383_1
http://www.ghaemiyeh.com


384 ص :

.دنیب یم  ار  نآ  شمشچ  ود  اب  يا  هدننیب  ره  تسا ، هدیشخرد  همه  يارب  هک  تسا  دیشروخ  دننامه  وا  تلیضف 

.دندرگ انیبان  هک  هدش  ثعاب  اهنآ  یلدروک  و  دنتسه ، انیبان  نآ  ندید  زا  دنراد  بویعم  ضیرم و  یحور  بلق و  هک  اهنآ 

.یتسه نایاپ  ات  نآ  تیاهن  نآ و  نارود  يادتبا  دنا ، هتفرگ  رون  وا  زا  ناراگزور  مامت  و 

هبترم هب  تسا  کـیدزن  یهلا  برق  زا  هک  تسا  یـسک  هدـیرفآ  تقلخ و  قـلخ ، یماـمت  و  دراد ، يدـنوادخ  زا  رت  نیئاـپ  يا  هـبترم  وا 
.دسربوا

تیاده ار  اهنآ  یسک  هچ  نک  لاوئـس  دنا  هتفای  تیاده  هک  اهنآ  زا  دنک ، یم  تیاده  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هک  تسا  دنوادخ  رون  وا  و 
؟ تسا هدرک 

.تسا نامسآ  رد  ایوگ  ینیب و  یم  همه  زا  رتالاب  ار  وا  ینک ، هسیاقم  نارگید  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اه  يرترب  رد  هک  یماگنه  و 

.دنریگ یم  رارق  نیمز  زا  رتالاب  يرادقم  دور  الاب  اهنآ ، تلزنم  ردق و  رگا  دنتسه و  نیمز  يور  رب  وا  ریغ  و 

.دوب وا  تسد  رد  نآ  مچرپ  ءاول و  هکنیا  رگم  دشن ، رارقرب  يربمغیپ  چیه  يارب  زگره  تّوبن 

.دیایب وا  هکنیا  ات  دشن  لوغشم  قلخ  تیاده  هب  و  دیدرگ ، ریخأت  یتّدم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب 

.دهد باوج  وا  يادن  هب  هک  دبای  یمن  زگره  ار  یسک  مالسلا ، هیلع  یلع  ندوبن  اب  هک  تسناد  یم 

.دیدرگ راوتسا  وا  دوجو  هب  نآ  يانب  تفای و  يرارقرب  و  دیدرگ ، اپرب  وا  ببس  هب  تّوبن  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

.تسا نیمز  نامسآ و  تیاده  یئانشور و  هک  تسا  وا  و  تسا ، هدرک  رپ  وا  تیاده  رون و  ار  نامسآ  نیمز و 

.دتفا یم  تریح  هب  دناوخب  ار  نآ  يرونخس  ره  هک  تسا ، يا  هیآ  نآ  رد  نادب  ناوخب و  ار  رون  هروس 

.تسا هدش  هدارا  دنوادخ  ریغ  نآ  يانعم  زا  یلو ، دهد  یم  ربخ  دنوادخ  زا  نآ  ظفل 
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.تسا تارک  شدرگ  رادم  تقلخ و  ساسا  شنیرفآ و  ماوق  وا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  یتسه  هریاد  زکرم 

.دناد یم  ار  همه  شنیرفآ  ياهتنا  ات  تقلخ  يادتبا  زا  تسا ، وا  دزن  دوش  یم  هچنآ  هدش و  ماجنا  هچنآ  ملع 

.تسا هتشگن  یضار  وا  ریغ  هب  ار  نآ  دنوادخ  و  تسا ، رد  دننامه  ملع  رهش  يارب  وا  اریز 

وا هب  دـننک و  مالتـسا  ار  وا  هک  تسا  نکر  و  دـنروآ ، ور  تهج  بناج و  نآ  هب  دـنا  هدـش  رما  مدرم  هک  تسوا  هجو  ادـخ و  بنج  وا 
.دنیوج بّرقت 

.دنزجاع نآ  نایب  زا  امکح  هک  ار  یئاهتمکح  دنک ، یم  تیاکح  وا  زا  هک  تسا  دنوادخ  يایوگ  نابز  و 

.دنا هدیسرن  تغالب  زا  هبترم  نآ  هب  ناغیلب  و  هدشن ، جراخ  یناهد  چیه  زا  هک  نآرق  تایآ  دننام 

.تسا هدیدرگ  شخپ  ناربمایپ  زا  یضعب  رد  هدنکارپ  روط  هب  تسا ، هدیدرگ  عمج  وا  دوجو  رد  هک  یتازایتما  و 

.تسا دنلب  شا  هبترم  هک  راگدرورپ  فاصوا  زا  یتافص ، هب  نارگید  هن  هتفای  صاصتخا  وا  هنیآ  ره  و 

.مینک یم  فیصوت  فاصوا  نآ  هبار  دنوادخ  طقف  و  مینک ، یمن  فصو  فاصوا  نیا  هب  ار  وا  زا  ریغ  تهج  نیمه  رطاخ  هب  و 

.تسین شیارب  یهباشم  هک  تسا  يدنلب  هبترم  هچ  نیا  و  داد ، رارق  مالسلا  هیلع  یلع  هاگداز  ار  دوخ  هناخ  دنوادخ 

.رگید ناربمغیپ  هن  ناربمایپ و  رورس  هن  درادن ، تکرش  وا  اب  سکچیه  تسا  هدوب  هبعک  لخاد  رد  شّدلوت  هک  تمارک  نیا  رد 

.نآ يانم  زا  دعب  تافرع  مارحلارعشم و  روطنیمه  دیشوپ ، راختفا  سابل  تدالو  نیا  هب  هّکم 

.دیدرگ اه  ینامسآ  فاوط  ّلحم  و  تفرگربرد ، ار  وا  هک  یماگنه  تفای  يرترب  نیمز  هرک  مامت  هکلب 

.دننک یم  شدرگ  ار  هناخ  فارطا  زور ، بش و  هک  ینیب  یمن  ار  ناگراتس  ایآ 

.دنتشاد روضح  دناوخ  هبطخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  رفن ، رازه  داتفه  ریدغ  زور  رد  و 
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.دندینش ار  وا  راتفگ  ناگمه  و  دومرف ، داریا  لماک  تغالب  اب  ار  یتاشیامرف  زور  نآ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنا هدرک  لقن  هک  ار  یبلاطم  نآ  هّیقب  و  تسا ، دنوادخ  امش  تسرپرس  ّیلو و  انامه  دومرف :

.دیلام كاخ  هب  ار  نانمشد  ینیب  هک  یتعیب  دندرک ، تعیب  دنتشاد  روضح  هک  اهنآ  مامت 

.دندیزرو عانتما  دعب  دنتفگ و  دابکرابم  زور  نآ  تسپ  یقش و  دارفا  زا  یضعب  دندرک ، باتش  تعیب  نیا  رد  اه  ناملسم 

.نک شسرپ  هط »  » و تایراذ »  » زا زین  و  نک ، لاوئس  ص »  » و ن »  » و یتا » له   » ياه هروس  زا 

.سرپب أبس  رطاف و  لثم  اهنآ  ریغ  زا  و  تسا ، نیس  اط و  شیادتبا  هک  یئاه  هروس  هدش و  عورش  میم  اح و  اب  هک  یئاه  هروس  زا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هک  اهیحضو » سمشلا   » لثم دنیوگ ، مالسلا  هیلع  یلع  يانث  حدم و  اهنیا  مامت  هک  دید  یهاوخ 

.ناوخب ار  نآ  هکنیا  رگم  یهلا  باتک  مکحم  تایآ  زا  تسا ، هدش  وا  رب  ّصن  هک  نکن  اهر  ار  يا  هیآ 

داّبع نسحلا  یبا  نب  لیعامسا  زا  رردلاو » ررغلا   » دوخ باتک  رد  هنع  هللا  یضر  یضترم  دّیس  ار  نآ  هک  تسا  يراعـشا  هلمج  نآ  زا  و 
نبا و  تسا : هدرک  لقن  تسا  مالک  ملع  هب  ملاع  دنمـشناد و  لضاف و  يا  هعیـش  وا  تسا و  بحاص  هب  فورعم  هک  یناقلاط  ساّبع  نب 

.تسا هدروآ  مهارف  وا  رطاخب  ار  رابخألا  نویع  دوخ  باتک  هیوباب 

هَطْسَو اوأرل  یبلق  اوشّتف  ول 

بتاک الب  اّطُخ  دق  ِْنیَرْطَس 

بناج یف  دیحوتلاو  لدعلا 

(1) بناج یف  تیبلا  لهأ  ّبحو 

هتـشون نآ  يور  رب  هدنـسیون  نودب  هک  دید  دـیهاوخ  یطخ  ود  نآ  طسو  رد  هنیآ  ره  دـینک  یـسررب  ار  نآ  دیفاکـشب و  ارم  بلق  رگا 
: تسا هدش 

.400/1 هللا : همحر  یضترم  دّیس  یلاما  - 1
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.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  نآ  رگید  فرط  رد  و  تسا ، یهلا  دیحوت  لدع و  نآ  فرط  کی  رد 

: تسا هرس  سدق  وا  راعشا  زا  و 

بارتلا قوف  نم  عیمجو  انأ 

(1) بارت یبأ  لعن  بارت  ءادف 

: تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  نومضم  نیمه  نابز  یسراف  رعاش  و 

میبارت يور  رب  هک  سک  ره  نم و 

میبارت وب  ياپ  كاخ  يادف 

: مینک یم  رکذ  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ینالوط  هدیصق  زا  ار  يراعشا  هلمج  نآ  زا  و 

هل لقف  يرغلا  تئج  نإ  قرب  ای 

عدوم کضرأب  نم  ملعت  كارتأ 

هدعبو میلکلا  نارمع  نبا  کیف 

عبتی دمحأو  هیفقی  یسیع 

ارساو لاکیمو  لیربج  کیف  لب 

عمجأ سدقملا  ألملاو  لیف 

هلالج لج  هَّللارون  کیف  لب 

عملیو فشتسی  رئاصبلا  يوذل 

یصولا کیف  یضترملا  مامإلا  کیف 

عزنألا نیطبلا  کیف  یبتجملا 

یغولا یف  عنقملا  ماهلا  براضلا 
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عنقی هامکلا  مهبلل  فوخلاب 

ینحنتو میقتست  هیرهمسلاو 

علضأ علاضألا  نیب  اّهنأکف 

ثیح ال عدعدملا  ضوحلا  عرتملاو 

عرتی بیلق  الو  ضیفی  داو 

اوّبلأت ثیح  لاطبألا  دّدبمو 

اوعّمجت ثیح  بازحألا  قّرفمو 

ًاعشاخ ظعاوملاب  عدصی  ربحلاو 

عدصت بولقلا  هل  داکت  یّتح 

ًایظلتم یغولا  رعتسا  اذا  یّتح 

عقنتال هلغب  ءامدلا  برش 

ایناق مدلا  نم  ابوث  اببلجتم 

عقرب محالملا  عقن  نم  هولعی 

نع دوجوملا  ملاعلا  ریمض  اذه 

عدوتسملا هدوجو  ّرسو  مدع 

هتابذع يّذلا  رونلا  وه  اذه 

عّلطتت مدآ  ههبجب  تناک 

هلیل ملظأ  ثیح  یسوم  باهشو 

عشعشتت هؤالأل  هل  تعفر 

.94 مالسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مامإلا  ، 185 هللا : همحر  داّبع  نب  بحاص  ناوید  - 1
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زفی ملو  ءاکذ  تدر  هل  نم  ای 

عشوی ّالإ  لبق  نم  اهریظنب 

نع هینثیال  بازحألا  مزاه  ای 

عردمو ججدم  مامُحلا  ضوخ 

اهّزه نع  يّذلا  بابلا  علاق  ای 

عبرأو نوعبرأ  فکأ  تزجع 

لعاج ّکنإ  تلق  کثودح  الول 

عزنتملاو حابشألا  یف  حاورألا 

ألا طساب  ّکنإ  تلق  کتامم  الول 

عسوتو اطعلا  یف  ردقت  قازر 

هبرت ّالإ  يولعلا  ملاعلا  ام 

عجضم هفیرشلا  کتّثجل  اهیف 

يّذلا ّنقلا  كدبع  ّالإ  رهدلا  ام 

علوم هّیربلا  یف  كرمأ  ذوفنب 

يدتهأ نکلأ ال  کحیدم  یف  انأ 

عقصملا يزربهلا  بیطخلا  انأو 

الو ّالک  عدیمس  کیف  لوقأأ 

عدیمس لاقی  نأ  کلثمل  اشاح 

مکاح همایقلا  موی  یف  تنأ  لب 
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عفشمو عفاشو  نیملاعلا  یف 

ملاع قذحأ  تنکو  تلهج  دقلو 

عطقأ کماسح  مأ  کمزع  رارغا 

فراعب تسلف  یتفرعم  تدقفو 

عسوأ کبانج  مأ  کملع  لضف  له 

هّرس فشکأس  دقتعم  کیف  یل 

اوعمسیلو يدهلا  بابرأ  غصیلف 

اهدرب یفطی  رودصملا  هثفن  یه 

اوعدوأ ینولذعاف  هبابصلا  ّرح 

تناک ام  ردیح  الول  هَّللاو 

عمجم هّیربلا  عمج  الو  ایندلا 

تئّوضو نامزلا  قلخ  هلجأ  نم 

عردأ لیل  ّنجو  نسنک  بهش 

عفادم ریغ  هیلإ  بویغلا  ملع 

عفدیال ّرفسم  ضیبأ  حبصلاو 

انباسح داعملا  موی  یف  هیلإو 

عزفملاو ًادغ  انل  ذالملا  وهو 

هؤاطغ تفشک  دق  يداقتعا  اذه 

عفنی وأ  هل  ًادقتعم  ّرضیس 

لزنم یبلق  ضرأ  یف  هل  نم  ای 
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عبرتسملاو بحرلا  دارملا  معن 

یتجهم هشاشح  یف  یّتح  كاوهأ 

عذلت كاوه  یلع  ّبشت  ران 

هبابص بوذت  نأ  یسفن  داکتو 

عّبطتی نمک  ًاعبطو ال  اقلخ 

یّننإو لازتعإلا  نید  تیأرو 

عّیشتی نم  ّلک  کلجأل  يوهأ 

نم ّدبال  ّهنأب  تملع  دقلو 

عّقوتأ همویلو  مکّیدهم 

بئاتک هلإلا  دنج  نم  هیمحی 

عّفدتی ًارخاز  لبقأ  ّمیلاک 
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مراوص دیدحلا  یبأ  لآل  اهیف 

عّرش طخ  حامرو  هروهشم 

مّهنأک نومّدقم  توم  لاجرو 

عکعکتتال عبرلا  نیرعلا  دسا 

یلف اهنع  بغأ  امإ  ینملا  کلت 

عزنی قوشو  ینعزانت  سفن 

دّمحم لآ  لتقل  تیکب  دقلو 

(1) عمدی وضع  ّلک  یّتح  ّفطلاب 

؟ تسا هدش  هداهن  هعیدو  هب  وت  رد  یتّیصخش  هچ  یناد  یم  ایآ  وگب : وا  هب  داتفا  تروبع  فجن  نیمزرس  هب  رگا  شخرذآ ؛  يا 

.تسا هتفرگ  ياج  وا  لابند  هب  راتخم  دمحا  و  حیسم ، ياسیع  و  نارمع ، رسپ  میلک  ياسوم  وت  رد 

.دنا هتفرگ  ياج  وت  رد  ناگتشرف  همه  توکلم و  ملاع  مامت  هکلب  لیفارسا ، لیئاکیم و  لیئربج و 

.دوش یم  هدید  دشخرد و  یم  هاگآ  انیب و  نامدرم  يارب  هک  يرون  تسا ، هتفرگ  رارق  وت  رد  نأشلا  میظع  دنوادخ  رون  هکلب  و 

ياج تسا  كرش  هدننکدوبان  و  ملع ، زا  راشرس  شا  هنیس  هکنآ  و  هدش ، هدیزگرب  ّیصو و  تسا  دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  یماما  وت  رد 
.تسا هتفرگ 

.تخاس یم  قرغ  ساره  میب و  رد  ار  ریلد  ناعاجش  و  دز ، یم  ریشمش  ناروالد  قرف  رب  اهگنج و  رد  دیشوپ  یم  هرز  هکنآ 

.دوب هدند  ياهناوختسا  نایم  رد  يا  هدند  دننامه  ایوگ  و  دیدرگ ، یم  مخ  یهاگ  دش و  یم  تسار  یهاگ  شمکحم  هزین 

(2) .دنشکب بآ  نآ  زا  هک  یهاچ  هن  دوب و  یبآ  دور  هن  هکیلاح ، رد  درک  بآ  زا  رپ  ار  ضوح  نآ  هک  سک  نآ 

.تسا هدمآ   75/2 هللا : همحر  ینارحب  راوگرزب  ملاع  لوکشک  رد  هدیصق  نیا  مامت  - 1
یبآ یحاون  نآ  رد  دندش و  شطع  راتفرگ  باحصا  دنتفر و  یم  نینح  فرط  هب  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  هزجعم  هب  تسا  هراشا  - 2
نیا ریز  رد  بآ  دومرف : دش ، رهاظ  یگرزب  گنـس  دندز  رانک  ار  نآ  كاخ  زا  يرادقم  یتقو  دومرف ، هراشا  یّلحم  هب  دش ، یمن  تفای 
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هاگنآ دنهد ، تکرح  ار  نآ  دنتـسناوتن  دندرک  شالت  يا  هّدع  .دینک  یم  ادـیپ  یـسرتسد  بآ  هب  دـینزب  رانک  ار  نآ  رگا  تسا ، گنس 
رهاظ بآ  ناهگان  درک ، باترپ  نوریب  هب  ار  نآ  رتم  دـنچ  دـنک و  اج  زا  ار  نآ  تشاذـگ  گنـس  زا  یفرط  ریز  ار  اه  تشگنا  شدوخ 

هب دمآ و  دورف  دوخ  ّلحم  زا  نآ  هدهاشم  اب  دوب  یحاون  نآ  رد  هک  یبهار  دنتفای ، یئاهر  تکاله  زا  دندیماشآ و  باحـصا  دیدرگ و 
.دروآ مالسا  ترضح  نآ  تسد 
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.دز یم  مهرب  ار  فلاخم  ياه  هورگ  بازحا و  عّمجت  و  درک ، یم  هدنکارپ  دندرک  یم  عامتجا  مالسا  هیلع  اجک  ره  ار  ناناولهپ  وا 

.دش یم  هتفاکش  ایوگ  هک  درک  یم  رثا  كاپ  ياهبلق  رد  يروط  هب  و  درک ، یم  هظعوم  ینتورف  عوشخ و  اب  ار  مدرم  هک  دوب  یملاع  وا 

فرطرب وا  شطع  تخیر  یم  نیمز  رب  هچ  ره  هک  دوب  هنـشت  نارفاک  نوخ  نتخیر  هب  نانچ  دیدرگ ، یم  رو  هلعـش  گنج  شتآ  یتقو 
.دش یمن 

ایوگ تسشن  یم  شکرابم  هرهچ  رب  هک  رابغ  درگ و  ترثک  زا  و  هدیـشوپ ، گنر  خرـس  یـسابل  ایوگ  هک  دش  یم  نوخ  قرغ  نانچ  و 
.تسا هدز  یباقن 

.تسا هدش  هداهن  هعیدو  وا  دوجو  رد  دوجو  ّرس  و  تسا ، تقلخ  ملاع  ّرس  وا 

.دیشخرد یم  دوب و  هتشگ  رهاظ  مالسلا  هیلع  مدآ  یناشیپ  زا  نآ ، وترپ  هک  تسا  يدنوادخ  رون  نامه  وا 

.درک ینکفاوترپ  تفر و  الاب  وا  یئانشور  و  دیدرگ ، رو  هلعش  بش  یکیرات  رد  هک  تسا  یسوم  شتآ  نامه  وا 

.تسا هتشگن  لصاح  عشوی  زج  یسک  يارب  تمارک  نیا  و  تشگزاب ، نامسآ  ياضف  هب  وا  يارب  دیشروخ  هک  یسک  يا 

.يدرک یمن  تشپ  دندوب  حالس  قرغ  هک  یشوپ  هرز  ناروالد  هب  گنج ، هصرع  رد  هک  بازحا  هدننکش  مهرد  يا 

.دندوب زجاع  رفن  راهچ  لهچ و  رد ، نآ  نداد  ناکت  زا  هک  ربیخ  هعلق  رد  هدننک  يا 

.یتسه اه  ناج  هدنریگ  یمد و  یم  اهرکیپ  رد  حور  هک ، سک  نآ  یئوت  متفگ  یم  دوبن  وت  ثودح  رگا 

.ینک یم  نّیعم  یناوارف  یمک و  زا  ار  نآ  هزادنا  و  يا ، هدنهد  يزور  وت  متفگ  یم  دوبن  تیارب  گرم  رگا 

.تسا هتفرگ  مارآ  نآ  رد  وت  فیرش  مسج  هّثج و  هک  یکاپ ، كاخ  نآ  رگم  تسین  توکلم  ملاع 

.دنک یم  ارجا  قیالخ  هرابرد  ار  وت  رما  راگدرورپ  نامرف  هب  هک  وت ، دیرخ  رز  هدنب  رگم  تسین  راگزور 

یبیطخ نم  هچرگ  تسین ، اسر  ایوگ و  منابز  وت  شیاتس  حدم و  رد  نم 
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.متسدربز تغالب و  تحاصفاب و 

.دشاب فصو  وت  يارب  اهنیا  هک  اشاح  و  زگره ، هن  يراوگرزب ؟ ریلد  رورس  وت  میوگب  ایآ 

.دوش یم  هتفریذپ  تتعافش  ینک و  یم  تعافش  هک  یتسه  وت  و  ینک ، یم  مکح  قئالخ  نایم  رد  تمایق  رد  هک  یتسه  وت 

.تریشمش ای  تسا  رت  هدنرب  وت  عطاق  هدارا  مزع و  منادنمشناد ، نیرت  قذاح  هکنیا  اب  متسنادن  نم  هنیآ  ره  و 

.تمرک ای  تسا  رتشیب  وت  ملع  شرتسگ  ایآ  ممهف ، یمن  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تخانش  و 

.دنونشب ار  نآ  دنهد و  ارف  شوگ  درخ  نابحاص  دیاب  و  مراد ، یمرب  نآ  زا  هدرپ  يدوز  هب  تسا  وت  هرابرد  يداقتعا  نم  يارب 

دنناوخب ارم  نارگید  و  دنک ، یم  شوماخ  ارم  قشع  شتآ  نآ  یکنُخ  و  دـیآ ، یم  نوریب  نم  كاندرد  هنیـس  زا  هک  تسا  یهآ  نیا  و 
.درادن یقرف  دننک  كرتای 

.دوبن يربخ  ایند  قلخ  زا  يرثا و  ایند  زا  دوبن ، ردیح  رگا  مسق  ادخب  و 

.دیمد حبص  هدیپس  نآ  لابند  هب  تشگ و  رادیدپ  کیرات  بش  دنتشگ و  نشور  ناگراتس  و  هدش ، هدیرفآ  نامز  وا  رطاخ  هب 

.تسین هدنشخرد  حبص  ینشور  رکنم  یسک  هک  روطنامه  درادن ، يراکنا  هنوگچیه  وا  هب  بیغ  ملع  نداد  تبسن 

.تسا همه  هاگهانپ  هانپ و  نیسپاو  يادرف  رد  وا  و  دنک ، یم  یسررب  وا  تمایق  رد  ار  ام  باسح  و 

.دناسر نایز  ای  دشخبب  دوس  نم  هب  دهاوخ  یم  مدرک ، راهظا  متشادرب و  نآ  زا  هدرپ  هک  تسا  نم  هدیقع  نیا 

.تسا وت  ّتبحم  يارب  یبوخ  هاگلزنم  عیسو و  هاگارچ  نآ  يا ، هتفرگ  هنال  نم  بلق  نیمزرس  رد  هک  یسک  يا 

.دنازوس یم  ار  مدوجو  رساترس  دشک و  یم  هلعش  نم ، نوخ  ناج و  رد  وت  ّتبحم  شتآ  هک  يّدح  هب  مزرو  یم  قشع  ملیام و  وت  هب 

هن تسا  هدش  هتخیمآ  نم  تشرـس  اب  تسا و  نم  تعیبط  رد  هک  یقـشع  ددرگ ، بوذ  وت  قشع  یگتفیـش و  زا  نم  ناج  تسا  کیدزن 
ار نآ  هک  یناسک  دننام 
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.دننز یم  یقشاع  هب  ار  دوخ  دننک و  یم  لیمحت  دوخ  هب 

.مزرو یم  قشع  دننک  يوریپ  وت  زا  هک  اهنآ  نایعیش و  همه  هب  وت  رطاخ  هب  اّما  ما ، هدیزگرب  ار  لازتعا  نید  متسه و  یلزتعم  نم 

.متسه زور  نآ  هب  ندیسر  يوزرآ  رد  هراومه  نم  و  درک ، دهاوخ  روهظ  امش  يدهم  ریزگان  ًاعطق و  هک  مناد  یم 

یم يور  یناشورخ  يایرد  دـننام  و  دـننک ، یم  يرای  ار  وا  مدرم ) یبیغ و  ياـهورین  ناگتـشرف و   ) يدـنوادخ نایرکـشل  زا  يرکـشل 
.دنراد یمرب  ار  عناوم  دنروآ و 

.دنشاب هدامآ  رضاح و  نادیم  نآ  رد  يوق  ياه  هزین  و  ناّرب ، ياهریشمش  اب  مراودیما  مه  دیدحلا  یبا  نادناخ  زا 

.دنهدن هار  یسرت  دوخ  هب  زگره  تعاجش  هشیب  ناریش  دننامه  و  دندربن ، مّدقم  ّطخ  رد  ماگشیپ و  گرم و  هدامآ  هک  ینادرم 

.تسا زاورپ  لاح  رد  مقوش  رئاط  دربن و  رد  نم  اب  مسْفن  مسرن ، اهنآ  هب  ات  تسا و  نم  ياهوزرآ  اهنیا 

مامت هک  يّدحب  ما  هدرک  اه  هیرگ  البرک ،)  ) فط نیمزرس  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادنزرف  ندش  هتشک  يارب  هنیآ  ره  و 
.دنا هتسیرگ  مشچ  دننام  نم  ءاضعا 

هیلع یلع  حدم  رد  وا  مینک ، یم  رکذ  ار  هنع  هللا  یـضر  قّقحم  درگاش   (1) یّلح نیدلا  یفص  خیش  بیدا  رعاش  راعـشا  هلمج  نآ  زا  و 
: تسا هدورس  نینچ  مالسلا 

دادضألا کتافص  یف  تعمُج 

ُدادنألا کل  تّزع  اذهلف 

عاجش ٌمیلح  ٌمکاح  ٌدهاز 

ُداوج ٌریقف  ٌکِسان  ٌِکتاف 

ّطق ٍرشب  یف  َنعمُج  ام  ٌمَیش 

دابعلا ّنهلثم  زاحالو 

نارعاش لّوا  هدر  رد  يو  دمآ ، ایند  هب  هّلحلا  ّطش  یبرغ  لحاس  رد  ( 677  - 752  ) یّلح نیدلا  یفص  خیـش  گرزب ، رعاش  بیدا و  - 1
: نینمؤملا سلاجم   » باتک رد  .تسا  هتخادرپ  زین  یظفل  تانّـسحم  هب  يونعم  يایازم  رب  تظفاحم  اب  شرعـش  رد  دراد ، اج  برع  تغل 

نآ رد  وا  مدروخرب ، یّلح  نیدلا  یفص  بیدا  رعاش  هب  دادغب  رد  لاس 747  رد  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  سوماق »  » بحاص زا  « 471
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هرهچ زا  رت و  فیطل  میسن  زا  شرعش  دوب ، داتسا  رعـش  یبدا  مولع  رد  و  تشاد ، ّمات  یتردق  رثن  مظن و  رب  دوب ، هدروخلاس  يدرم  تقو 
(. مالسا رد  دّهعت  تاّیبدا و  باتک  زا  لقن  هب   ) .دوب صلاخ  یعیش  وا  ، دوب رت  توارطرپ  نایورابیز 
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فطللا نم  َمیسنلا  لجخی  ُقلُخ 

دامجلا هنم  بوذی  ٌسأبو 

تامرکم يرولل  کنم  ترهظ 

داّسحلا کلضفب  تّرقأف 

دقف كادع  اهب  بذکی  نإ 

داعو طول  موق  لبق  نم  بذک 

رعشلا هب  طیحی  نأ  كانعم  ّلج 

داّقنلا هتافص  یصحیو 

.دوش یمن  تفای  وت  يارب  يریظن  تهج  نیا  زا  و  تسا ، هدمآ  درگ  ّداضتم  ریاغتم و  تافص  وت  رد  یلع ؛  يا 

.تواخس رقف و  تدابع ، تردق و  تعاجش ، يرابدرب و  تموکح ، دهز و 

.تسا هدرواین  تسدب  يا  هدنب  چیه  ار  اهنآ  لثم  و  تسا ، هدشن  عمج  زگره  وت  زا  ریغ  يرشب  رد  هک  تسا  یتافص  اهتلصخ و  اهنیا 

.دوش یم  بآ  نآ  تبیه  زا  گنس  هک  یتّوق  يریلد و  تسا ، هدنمرش  نآ  تفاطل  زا  میسن  هک  یقلخ  نسُح 

.دنا هدرک  فارتعا  نادوسح  یّتح  وت  يرترب  هب  هک  تسا ، هتشگ  رهاظ  اه  يراوگرزب  اه و  تمارک  ردق  نآ  وت  زا 

.دنا هدرک  بیذکت  ار  دوخ  ناربمایپ  داع  طول و  موق  مه  قباس  رد  تسین ، يا  هزات  بلطم  نیا  دنک  بیذکت  ار  اهنآ  ینمشد  رگا  و 

.دنروآ هرامش  هب  ار  وت  تافص  دنناوتب  نارونخس  ناداّقن و  و  دجنگب ، رعش  رد  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  وت  تلزنم  ماقم و  یلع ؛  يا 

ّداضتم تافصوت  رد  « » دادضألا کتافص  یف  تعمج  : » تسا هتفگ  هک  شا  هلمج  نیا  زا  نیدلا  یفـص  خیـش  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.تسا هدروآ  هغالبلا » جهن   » همّدقم رد  هنع  هللا  یضر  یضر  فیرش  هچنآ  هب  هدرک  هراشا  هدش » عمج 

درادن تکراشم  وا  اب  یسک  تسا و  ریظن  یب  هناگی و  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یتفگـش  بئاجع و  زا  دیوگ : یم  وا 
.تسا هدش  لقن  یصاعم  زا  نتشادزاب  رّکذت و  هظعوم و  دهز و  رد  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  یتاملک 

هک تسا  رمألا  ذفان  ردقلا و  میظع  یـصخش  شیامرف  نیا  هک  دنک  جراخ  دوخ  بلق  زا  دـشیدنیب و  نآ  رد  ّتقد  اب  يدنمـشیدنا  یتقو 
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تلزع هشوگ  هدرب ، ورف  دوخ  بیج  رد  رـس  هک  یـسک  درادـن ، تدابع  زج  یلغـش  تداهز و  زج  يا  هرهب  هک  تسا  یـسک  راتفگ  نیا 
یمن رواب  زگره  و  دنیب ، یمن  ار  یسک  شدوخ  زج  دونش و  یمن  ار  شدوخ  يادص  زج  هک  هدرک  رایتخا  ار  یهوک  هنماد  ای  هدیزگرب ،

و دنک ، یم  عطق  ار  ناناولهپ  ندرگ  هدیشک و  ریشمش  دنز ، یم  نمـشد  رکـشل  بلق  هب  اهگنج  رد  هک  تسا  یـسک  مالک  نیا  هک  دنک 
نیا ابوا  و  دـکچ ، یم  نوخ  تارطق  شکاـپ  رکیپ  زا  هکیلاـح  رد  ددرگ  یم  رب  نادـیم  زا  و  دـنکفا ، یم  نیمز  هب  ار  يوق  ناـیوجگنج 

وا ّصاخ  ياهیگژیو  تازایتماو و  تفگـش  لئاضف  زا  نیا  و  تسا ، رت  حلاص  ءاحلـص  همه  زا  و  رتشیب ، شدهز  اهدهاز  همه  زا  فصو 
وگتفگ ناردارب  اب  هراب  نیا  رد  نم  هک  داتفا  یم  قافّتا  رایـسبو  تسا  هداد  تفُلا  اه  هدـنکارپ  نیب  هدرک و  دادـضا  نایم  عمج  هک  تسا 

.تسا رّکفت  هشیدنا و  راوازس  تربع و  ياج  نیا  ًاعقاوو  متشاد ، یم  او  بّجعت  هب  ار  اهنآ  مدرک و  یم 

: تسا هدورس  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  وا  و 

ًادّمحم هلإلا  راتخا  ام  هَّللاوف 

لثم هل  نیملاعلا  نیبو  ًابیبح 

هسفنل ّیبنلا  راتخا  ام  کلذک 

لعب هتنبإل  وهو  ًاّیصو  ًاّیلع 

هل ًاخأ  مانألا  نود  هّریصو 

لضفلا هنود  هل  نم  مهیفو  ًاونصو 

هرایتخا نسح  ءرملا  لقع  دهاشو 

لسرلاو هَّللا  هراتخی  نم  لاح  امف 

ملاع نامدرم  نایم  شیارب  هکیلاح  رد  درکن ، رایتخا  دوخ  بیبح  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  یلاعت  دـنوادخ  مسق ؛  ادـخ  هب 
.دشاب يدننامه 

رایتخا دوخ  رتخد  يارب  رهوش  و  درکن ، باختنا  دوخ  ّیصو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نینچمه  و 
.دومرفن

يدـننام يرترب  تلیـضف و  رظن  زا  وا  يارب  هکیلاح  رد  دادـن ، رارق  دوخ  يارب  زوسلد  يرای  دوخ و  ردارب  قیـالخ  همه  ناـیم  زا  ار  وا  و 
.دشاب
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دنـشاب هدـیزگرب  ار  وا  لوـسر  ادـخ و  هک  سک  نآ  لاـح  سپ  تسا ، وا  باـختنا  راـیتخا و  یبوـخ  سک  ره  درخ  لـقع و  رب  هاوـگ  و 
؟ تسا هنوگچ 
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هک تسا  نآ  زارتشیب  دنا  هدورـس  ترـضح  نآ  فصو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  نابز  یـسراف  يارعـش  هک  ار  يراعـشا  و 
: مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  یمک  رادقم  رکذ  هب  ام  و  دومن ، يروآ  عمج  ار  نآ  ناوتب 

یلو هام  یبن ، تسا  لامک  دیشروخ 

ّیلع نامیا  و  تسا ، دّمحم  مالسا 

یبلط یم  نخس  نیا  رد  هنّیب  رگ 

ّیلج تسامسا  تانّیبز  هک  رگنب 

: تسا هدورس  يرگید  رعاش  و 

رگن هار  ینشور  یهر  درم  رگ 

رگن هاگآ  ناجز  ّیلع  تایآ 

یبلط یم  شتماقإ  رب  هنّیب  رگ 

رگن هَّللا  فورح  هنّیب  رد 

: دیوگ یم  مّوس  رعاش  و 

دمآ رایسب  هیآ  ّیلع  نأش  رد 

دمآ راد  ربخ  یک  دینش و  هک  ّبر  ای 

ّیلع رادقم  دید  دینش و  هک  سک  نآ 

دمآ راّتس  تاعّطقم  فرح  نوچ 

: تسا هتفگ  يرگید  و 

تسا ّیلج  هدید  هنیآ  ارت  رگ 

تسا ّیلع  هنیاعم  هنیآ  ره  رد 
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: تسا هتفگ  يرگید  و 

تیور یهلإ  تایآ  فحصم  يا 

تیوم تیالو  لها  هلسلس  يو 

تیوجلد بل  یگدنز  همشچرس 

تیوربا نافراع  زامن  بارحم 

تیوربا افو  بابرا  هلبق  يا 

تیورزا ناقشاع  مشچ  ود  رون  يو 

ددرگ ولهپ  هب  هارمگ  لد  وس  ره 

تیوس ور  دروآ  راک  رخآ  ات 

: تسا هتفگ  يرگید  رعاش  و 

تسین هشیب  نیا  رد  هَّللادسا  زج 

تسین هشیدنا  رد  چیه  ّیلع  ریغ 

: تسا هتفگ  يرگید  يارس  هحیدم  و 

دمآ دوجو  رد  هَّللادسا 

دمآ دوب  هچ  ره  هدرپ  سپ  رد 
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هدورس مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دالیم  هرابرد  ارخف »  » هب صّلختم  روهشم و  یقدنج  یلع  دّمحم  دّیس  جاح  بیدا  دنمشناد  و 
: تسا

یتسادخ ریش  تدالو  بش  بشما 

یتساتفال هش ، باطتسم  دالیم 

نینمؤم ریم  ّقحب ، ریمأ  فجن ، هاش 

یتساضترم ّیلع  نایعیش ، يالوم 

راگدرک رما  زا  هک  لوسر  ّمع  نبا 

یتساسنلاریخ رسمه  راگزور  رد 

دازب دسا  تنب  همطافو  ادخ  رون 

یتسادگ هاش و  هلبق  هک  يا  هبعک  رد 

تسدمآ بجاو  یگمه  رب  هبعک  فاوط  ور  ناز 

یتسادخ ریش  دلوم  هاگداز و  وک 

فاوط دنک  شدرگب  هبعک  هک  مرح  ناج 

یتسامس ضرا و  هبعک  ناهج و  ناج 

سدق میرح  ردنا  مدَق  دز  وچ  مَِدق  رون 

یتساپب تمایق  هچ  شمدقم  نمی  زا 

راذگ یلع  شمان  همطافب  ادن  دمآ 

یتسادج یک  یلو  تسادج  ام  مان  زک 

یلع يرگنب  لد  هدیدب  رگ  تسود  يا 
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یتسافص هورم ، مزمز و  هبعک ، تسا و  هّکم 

دوبن افص  ار  افص  دوبن  وا  رهم  رگ 

یتساه يوه و  مرح  ریدب و  وا  قشع  زا 

مرح رد  هاگ  شخر  عمش  ناگناورپ 

یتسالبرک فجن و  هنیدم و  رد  هگ 
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تسا ّیلع  هبذج  دنز  همیخ  قشع  هک  اج  ره 

یتسابرلد لد و  زاونلد  هک  اریز 

تاجن را  یهاوخ  نیشنب  یلع  یتشک  رد 

یتسادخان ادخب  ادخ  يوس  زا  نوچ 

ناوخب ار  هَّللا  مکّیلو  اّمنإ  ور 

یتساوسام همه  ّیلو  يرگنب  ات 

وگ هحیدم  تیالو  هاش  حدمب  ارخف » »

یتسازس شحدم  حدام و  شادخ  اریز 

ار نآ  امش  اب  هدومن و  تقلخ  زاغآ  دنوادخ  امش  دوجو  هب  « ؛ » متخی مکبو  هَّللا  حتف  مکب  : » هدش دراو  هعماج  ترایز  رد  هک  هلمج  نیا 
لماش امـش  هطـساو  هب  راگدرورپ  فرط  زا  دوجو  ضیف  دیتسه ، هدوب و  ضیف  هطـساو  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشخب ،» یم  نایاپ 
یمن يربخ  یتسه  زا  اذل  دوب و  دهاوخن  یـضیف  رگید  دیهن  نوریب  مدق  ملاع  نیازا  امـش  هک  یماگنه  و  تسا ، هدـش  یتسه  ملاع  لاح 

.دنام
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مّوس شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

 ، نآرق یحو و  ناماد  هتفای  شرورپ 

 ، تفارش ملع و  هلیسوب  ریش  زا  هتفرگرب  و 

 ، ملاع نانز  رورس  كاپ ،  نایاوشیپ  ردام 

نیّلصملا تاولص  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 
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تشهب رد  هک  یماگنه  تشهب  لها  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 1  / 252
 . دراد یّصاخ  شبات  یگدنشخرد و  هک  دننک  یم  هدهاشم  دیشروخ  رون  دننام  ار  يرون  دنتسه  یهلا  تمحر  رد  قرغ 

سپ دننیب ، » یمن  ار  دیشروخ  تشهب  رد   » (1)« ًاسْمَـش اهیف  َنْوَرَیال   : » يا هدومرف  دوخ  ریزع  باتک  رد  وت  ادنوادخ !  دنیوگ :  نایتشهب 
؟  تسا يرون  هچ  نیا 

 : دیوگب اهنآ  هب  دنک و  هناور  اهنآ  يوس  هب  ار  لیئربج  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

.امهکحض رون  نم  نانجلا  تقرشأف  اکحض  همطافو  ًاّیلع  نکلو  سمشب ، هذه  سیل 

نینچ اهنآ  دنخبل  رون  زا  و  دندرک ،  يا  هدنخ  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هکلب  تسین  دیـشروخ  رون  دیدرک  هدهاشم  هک  يرون  نیا 
(2)  . دیدرگ رهاظ  تشهب  رد  یششخرد  یشبات و 

 . هیآ 13 ناسنا ،  هروس  - 1
412/4 ناهرب :  ریسفت  نمض ح 7 ،  752/2 تایآلا : لیوأت  ، 241/35 راونألا :  راحب  سلجم 44 ، نمض ح 11   333 قودص :  یلاما  - 2

 . 329/3 بوشارهش : نبا  بقانم  نمض ح6 ،
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 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  ناملس  زا  تازجعملا » نویع   » باتک رد   - 2  / 253

 . یلب متفگ :  منک ؟  لقن  تیارب  ار  یتفگش  بلاج و  بلطم  ایآ  تفگ :  داد و  ربخ  نم  هب  راّمع 

اهیلع همطاف  هک  نیمه  دـش ،  دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  رب  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تفگ : 
 : درک ضرع  دید  ار  ترضح  نآ  مالسلا 

.هعاسلا موقت  نیح  همایقلا  موی  یلإ  نکی  مل  امبو  نئاک  وه  امبو  ناک  امب  کثّدحُال  ُنُدا 

یمن عقاو  زگره  تمایق  زور  ات  هچنآ  زا  دش و  دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  هچنآ  زا  و  هدـش ،  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  ات  ایب  نم  کیدزن 
 . مهد ربخ  تیارب  دوش 

هب متـشگرب و  بقع  هب  وا  اب  مه  نم  تشگرب ،  بقع  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفگ :  راّـمع 
 . دش دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رضحم  هب  هکنیا  ات  متفر  وا  هارمه 

 . ایب کیدزن  نسحلاابا !  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفرگ  مارآ  یتقو  تسشن ،  دمآ و  ربمایپ  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع 

 . تسا رتوکین  ادخ  لوسر  يا  امش  نتفگ  نخس  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  یئوگ ؟  یم  تدوخ  ای  میوگب  ار  هّیضق  نم 

 . یتشگرب وت  تفگ و  نانچ  نینچ و  تیارب  وا  يدش و  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  هک  مدید  ار  وت  ایوگ  دومرف : 

(1) ؟  یناد یمن  وت  رگم  دومرف :  تسا ؟  ام  رون  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون  ایآ  درک :  ضرع  نآ  ندینش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع 

 . درک هدجس  تمعن  نیا  رکش  يارب  ار  دنوادخ  مالسلا  هیلع  یلع 

ناور مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  فرط  هب  دش و  جراخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ :  راّمع 
هناخ هب  ات  مدوب  ترضح  نآ  هارمه  هب  نم  و  دیدرگ ، 

ندرب الاب  قیاقح و  ناـیب  روظنم  هب  نارگید و  میهفت  میلعت و  يارب  اـه  خـساپ  اـه و  شـسرپ  هنوگ  نیا  نآ و  لاـثما  ثیدـح و  نیا  - 1
 . تسا مدرم  تفرعم 
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 . میدش دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

 : تفگ درک و  نخس  هب  عورش  مالسلا  اهیلع  همطاف 

؟  يدرک لقن  وا  يارب  مدوب  هتفگ  وت  هب  هچنآ  یتفر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  تمدخ  ایوگ 

 . یئوگ یم  هک  تسا  روطنیمه  یلب  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

درک یم  ادخ  حیبست  هراومه  نآ  دـیرفآ و  ارم  رون  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نسحلاابا !  يا  نادـب  درک :  ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
 . دیدرگ نشور  نآ  داهن و  هعیدو  تشهب  ياهتخرد  زا  یتخرد  هب  ار  نآ  سپس 

 ، دناخرچب دوخ  ناهد  رد  ار  نآ  دنیچب و  تخرد  نآ  هویم  زا  هک  دومن  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  دیدرگ ،  تشهب  لخاد  مردپ  هک  یماگنه 
زا نم  و  مدمآ ،  ایند  هب  وا  زا  هکنیا  ات  درک ،  لقتنم  هجیدخ  مردام  هب  وا  زا  سپـس  مردـپ ،  بلـص  هبارم  رون  دـنوادخ  درک و  نینچ  وا 

 . متسه رون  نامه 

.یلاعت هَّللا  رونب  رظنی  نمؤملا  نسحلاابأ ، ای  نکی  مل  امو  نوکی  امو  ناک  ام  ملعأ 

هب يدنوادخ  رون  اب  نمؤم  مناد ، یم  دش  دـهاوخن  عقاو  هک  ار  هچنآ  دوش و  یم  عقاو  هدـنیآ  رد  هتـسویپ و  عوقو  هب  هتـشذگ  رد  هچنآ 
(1) .دنک یم  هاگن  زیچ  ره  تقیقح 

نآ لوط  هک :  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  یم  نیرحبلا » عمجم   » رد یحیرط  مالسلا ،  اهیلع  ترضح  نآ  هفیحص  دروم  رد   - 3  / 254
 . تسا هدش  یغّابد  تسوپ  کی  ضرع  رد  عرذ ،  داتفه 

.شدخلا شرأ  یّتح  هیلإ  سانلا  جاتحی  ام  ّلک  اهیف 

(2)  . تسا هدیدرگ  رکذ  دوش  هتخادرپ  دیاب  یشارخ  تهج  هب  هک  يا  هید  رادقم  یّتح  دنراد  زاین  نآ  هب  مدرم  هک  یمولع  مامت  نآ  رد 

 . 8/43 ح 11 راونألا :  راحب   ، 54 تازجعملا :  نویع  - 1
هب طوبرم  هکلب  تسین  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  فحـصم  هب  طوبرم  تاّیـصوصخ  نیا  ًارهاـظ  نمـض ح 10 .  155 تاجردـلا : رئاصب  - 2

 . تسا هدش  رکذ  باب  نامه  رد  رئاصب  رد  هک  تسا  هدیبعوبا  تیاور  نآ  رب  دهاش  تسا و  هعماج 
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؟  تسیچ مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  دش :  لاوئس 

یناوارف هّصغ  مغ و  دوب و  ایند  رد  زور  جنپ  داتفه و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : 
و دش ،  یم  تایفرـش  شروضح  هب  يرادلد  يارب  هتـسویپ  لیئربج  اذل  داد ،  یم  رازآ  ار  وا  فیرـش  بلق  ردپ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب 
رد هک  یثداوح  زا  یهاگ  و  داد ،  یم  ربخ  وا  يالاو  ماقم  عیفر و  ناکم  شردـپ و  زا  یهاگ  تفگ ،  یم  تیلـست  ردـپ  يازع  رد  ار  وا 

ار بلاـطم  نآ  ماـمت  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و  تفگ ،  یم  نخـس  دـش  دـهاوخ  عـقاو  شنادـنزرف  هـّیرذ و  رب  وا  زا  دـعب  هدـنیآ و 
(1)  . دش فورعم  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هب  دیدرگ  مهارف  هک  يا  هعومجم  نیا  و  تشون ،  یم  دومرف و  یم  تشاددای 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

الو لالح  نم  هیف  سیلو  دـحاو ، فرح  مکنآرق  نم  هیف  ام  هَّللاو  تاّرم ، ثالث  اذـه  مکنآرق  لثم  هیف  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  فحـصم 
 . نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارح 

تسین نآ  رد  فرح  کی  یّتح  امش  نآرق  زا  یلو  تسا ،  امـش  سرتسد  رد  هک  تسا  ینآرق  ربارب  هس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم 
تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  هچنآ  هدنیآ و  ثداوح  زا  تسا  یبلاطم  هکلب  تسین ،  حرطم  نآ  رد  مارح  لالح و  زا  یعرـش  لئاسم  ،(2) و 

(4)  . (3)

هَّللا لیبَس  یف  ْمَُهلاْومأ  َنوُقِْفُنی  َنیذـَّلا   » هیآ نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ :  یم  یفعج  دّـمحم  نب  لـضف   - 4  / 255
رد ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک   » (5)« میلَع ٌعِساو  هَّللاَو  ءاشَی  ْنَِمل  ُفعاُضی  ُهَّللاَو  هَّبَح  هَئاِم  هَُلْبنُس  ِّلُک  یف  ِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک 

دیورب هشوخ  تفه  نآ  زا  هک  تسا  يا  هناد  دننامه  دننک  یم  قافنا  ادخ  هار 

79/43 ح 67. راونألا :  راحب  241/1 ح5 ، یفاکلا : 153 ح6 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
.129 زجاعملا : عیبانی  نمض ح1 ،  239/1 یفاکلا : نمض ح3 ،  151 تاجردلا : رئاصب  - 2

نمض ح2.  240/1 یفاکلا :  نمض ح 18 ،  157 تاجردلا : رئاصب  - 3
 . تسا هدرک  رکذ  « 1012/2 نیرحبلا : عمجم   » رد ار  تیاور  هس  نیا  عومجم  هللا  همحر  یحیرط  - 4

 . هیآ 261 هرقب ،  هروس  - 5
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 : دومرف مدرک ،  لاوئس  دهد » لوصحم  هناد  دص  يا  هشوخ  ره  رد  و 

 . هیلع هَّللا  تاولص  مهمئاق  مهعباس  اهدلو ، نم  هعبس  لبانسلا  عبسلاو  مالسلا ، اهیلع  همطاف  هّبحلا 

رخآ هک  تسا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  هشوـخ ،  تفه  زا  دارم  و  تسا ،  همطاـف  تسا  هناد  ياـنعم  هب  هک  هّبح  زا  دوـصقم 
 . دشاب یم  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  ناشیا -  هدننک  مایق  اهنآ 

 : دومرف تسا ؟  اهنآ  لّوا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  لضف 

 ، تسین هناگتفه  ياه  هشوخ  نیا  زا  دوصقم  یلو  تسا ،  هتـشگ  بجاو  ناگمه  رب  شتعاـطا  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یئاوشیپ  وا 
 . تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  اهنآ  رخآ  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  اهنآ  لّوا  هکلب 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، » هناد  دص  يا  هشوخ  ره  رد  « » هَّبَح هَئاِم  هَُلْبنُـس  ِّلُک  یف   : » مدرک لاوئـس  هیآ  هلابند  زا  دـعب  دـیوگ :  يوار 
 : دندومرف خساپ 

(1)  . دیآ یم  ایند  هب  وا  بلص  زا  دنزرف  دص  هفوک  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  يارب 

یم رکذ  هک  یهجو  ود  زا  یکی  دراد  لامتحا  هدـش  ریبعت  هناد  هّبح و  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  زا  هکنیا  ّرـس  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 : دشاب دوش 

دیحوت رهاـظم  یهلا و  ياـهتناما  يارجم  وا  هکنیا  اـی  تسا  شنیرفآ  یلـصا  دوصقم  اـهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  هکنیا  زا  دـشاب  هیاـنک   - 1
دیماان لوصحم  ندروآ  تسدـب  زا  وا  دـشاب  هتـشادن  هناد  هّبح و  تعارز  يارب  هک  یـسک  هک  تسنیا  هیبشت  هجو  و  تسا ،  راـگدرورپ 

ناینب لصا و  وا  دوجو  تسا ،  روط  نیمه  زین  اهیلع  هَّللا  تاولص  ارهز  ترضح  تسا ،  هناد  نآ  هب  طقف  هّجوت  رظن و  لصا  سپ  تسا ، 
 . دیامرف ام  يزور  ار  وا  تعافش  ّتبحم و  دنوادخ  تسا ،  یهلا  راونا  همشچرس  وا  و  تسا ،  یتسه  أشنم  و 

یـضیف طّسوت  هدـش و  ماجنا  نآ  يور  هک  یتالاعفنا  لعف و  اب  تسا  هناد  نامه  تقیقح  رد  لصا و  رد  تشک  تشگرب  تعارز و   - 2
هیحان زا  هک 

 . 253/1 ح 6 ناهرب :  ریسفت   ، 147/1 یشاّیع :  ریسفت  - 1
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تسا و نآ  لیـصفت  لامجا و  رد  دشاب  یم  ود  نیا  نیب  هک  یقرف  و  تسا ،  هدـیدرگ  رهاظ  تروص  نآ  هب  هدیـسر ،  نآ  هب  راگدرورپ 
ادیپ وا  زا  هک  يا  هسّدـقم  راونا  نیاربانب  ساسا ،  لصا و  أشنم و  رظن  زا  دنتـسه  لمجم  نامه  تقیقح  رد  دنلّـصفم  هک  مه  اهنیا  هنرگ 

 . تسا اهنآ  لیصفت  لامجا و  هب  ود  نآ  نیب  قرف  دنتسه و  یهلا  هّبح  نآ  زا  هتفرگرب  باعشنا و  عورف و  دنا  هدش 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینطق » راد  حیحـص   » زا بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشآرهـش  نبا   - 5  / 256
روتسد ایآ  ما  هتسج  مّدقت  ندروآ  مالـسا  رد  نم  ادخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  دزد  داد ،  روتـسد  يدزد  تسد  ندیرب  هب  ملـسو  هلآو 

؟  دیهد یم  ارم  تسد  ندرک  عطق 

وا دیسر و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  شوگ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  نیا  دشاب .  همطاف  مرتخد  هچرگا  دومرف : 
َتْکَرْـشأ ِْنَئل   : » درک لزان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  ار  هیآ  نیا  دـمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دـش ،  كاـنمغ 

« . دنک یم  دوبان  وحم و  ار  تلمع  يزرو  كرش  دنوادخ  هب  رگا   » (1)« کلَمَع َّنَِطبْحََیل 

هَّللا اـَّلإ  هَِهلآ  اـمهیف  َناـک  ْوـَل   : » دوـمرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دـیدرگ .  كانهودـنا  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
یم خر  داسف  یمّظنمان و  یگنهاـمهان و  اـهنآ  رد  تشاد ،  دوجو  ینایادـخ  اـتکی  دـنوادخ  زج  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا   » (2)« اتَدَسََفل

« . داد

 : درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  درک ،  بّجعت  مهاب  اهنآ  طابترا  تایآ و  نیا  یپایپ  لوزن  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(3)  . ددرگ دونشخ  ات  دش  لزان  وا  يرادلد  رطاخ  هب  تایآ  نیا  دوب  كانمغ  امش  شیامرف  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

 . هیآ 65 رمز ،  هروس  - 1
 . هیآ 22 ءایبنا ،  هروس  - 2

 . 497/4 ح 102 نیلقثلا :  رون  43/43 ح 43 ،  راونألا :  راحب   ، 324/3 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 3
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رب اـهنآ  قیبـطت  رد  مّود  هیآ ،  ود  نیا  نیب  تبـسن  رد  یکی  دوش :  یم  لاکـشا  تیاور  نیا  رد  تهج  ود  زا  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
 . دراوم

و دراد ،  یگتـسب  يرگید  زیچ  دوـجو  هب  نآ  رد  يزیچ  دوـجو  ینعی  دنتـسه  یقیلعت  ود  ره  هیآ  ود  میئوـگ :  یم  لّوا  تـهج  هراـبرد 
هاوخ تسین ،  هّیضق  نآ  یتسردان  یتسرد و  مزالم  دوخ  يدوخب  یمکح  هّیضق و  کی  ندرک  ّقلعم  ندومن و  هتسباو  هک  تسا  حضاو 
یمن یسک  بیع  صقن و  ثعاب  اذل  و  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ  دروم  رد  ای  دشاب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دروم  رد 

 . ددرگ

هب هیآ  تفگ :  دـیاب  هکلب  درادـن  دروم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  شرهاظ  هب  رظن  اب  هیآ  مّود :  تهج  هرابرد  اّما 
قداص ماما  هک  روط  نامه  تسا ،  هدـش  لزان  دـنک ،  شوگ  راوید  هک  دوش  یم  هتفگ  رد  هب  هراج » ای  یعمـساو  ینعأ  كاـّیإ   » لـکش

ارهز ترـضح  هودنا  ندـش  فرطرب  يارب  تایآ  هک  تیاور  لیذ  اب  دـشاب  نینچ  رگا  (1) و   ، تسا هدومرف  نآرق  هرابرد  مالـسلا  هیلع 
اهیلع همطاف  هب  ندیـشخب  یّلـست  اب  ات  درک  رکذ  هیآ  يارب  یهیجوت  لیوأت و  تسا  مزال  اذل  و  درادن ،  شزاس  هدش  لزان  مالـسلا  اهیلع 

 . دنک ادیپ  یطابترا  مالسلا 

هکنیا اب  هیآ  میوگ :  یم  داب  وا  يادف  هب  نایملاع  ياهناج  هک  رصع  ّیلو  ترضح  اتکی و  راگدرورپ  هب  تناعتـسا  اب  تهج  نیا  يارب  و 
 : تسا هدش  هدارا  نآ  زا  یلو  دنک ،  یمن  تابثا  ار  يزیچ  یگتسباو  نیاو  هدش ،  دراو  رگید  زیچ  هب  هتسباو  ّقلعم و  وحن  هب 

اب ندیزرو  كرش  هک  روط  نامه  دراد ،  تفلاخم  وا  ماقم  تمظع و  اب  ترضح  نآ  ریغ  هب  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  سایق  هکنیا  ًالّوا 
دنوادخ و  دیدرگ ،  نوزحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اذل  و  درادن ،  یتبسن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يالاو  ماقم 

شدوخ هب  ار  مکح  هّیضق و  نآ  ریظن  وا  هودنا  نزح و  ندرک  فرطرب  رطاخ  هب 

برـض مالک  نیا  و  84/4 ح6 . ناهرب :  ریـسفت  ح 14 ،  630/2 یفاکلا : ح 17 ،  382/92 راونألا :  راـحب  ، 10/1 یشاّیع :  ریـسفت  - 1
 . دنک یم  هدارا  ار  هدنونش  بطاخم و  ریغ  دیوگ و  یم  یمالک  هک  یسک  يارب  تسا  هدیدرگ  لثملا 
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« . اتَدسََفل هَّللا  ّاَلإ  هَهلآ  امهیف  َناک  َول   : » دومرف داد و  تبسن 

ادیپ هار  لاثم  هّبشت و  اهیلع  هَّللا  مالس  ءارهز  ترضح  سّدقم  دوجو  هب  هکنیا  هب  دراد  هراشا  کیرشت  هیآ  دش  رکذ  هچنآ  رب  هدایز  ًایناث 
يارب هک  روطناـمه  درادـن  یهباـشم  تسین و  ترـضح  نآ  يارب  يریظن  شنیرفآ  رد  اریز  درک ،  هیبشت  يرگید  هب  ار  وا  اـت  دـنک  یمن 
مرکا ربمغیپ  یتقو  و  تسا ،  هدرک  هیبشت  دوخ  دـیحوت  ییاتکی و  هب  ار  هّیـضق  اذـل  دوش ،  یمن  رّوصت  يریظن  راـگدرورپ  سّدـقم  تاذ 

َناک َول   : » دومرف تخاـس و  ّبترتم  نآ  رب  ار  مّود  هیآ  درک و  دـیکأت  باوج  رد  ار  هّیـضق  دـیدرگ  نوزحم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ارهز ترـضح  دوجو  ندوب  ریظن  یب  ندوب و  لاثم  یب  هکنیا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و  اتدسَفل » هَّللا  ّاَلإ  هَهلآ  امهیف 
تسا هنوگنامه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  و  دش ،  هدز  تفگش  هدرک  هیبشت  دوخ  سّدقم  تاذ  دیحوت  هب  راگدرورپ  ار  مالسلا  اهیلع 

 . تسا هدش  هدیرفآ  اتکی  قلاخ  تمظع  رون  زا  اریز 

اّهَنإ  » هفیرـش هیآ  نیا  لیذ  رد  مالـسلاو  هالـصلا  لضفا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  هرـس  سدق  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 6  / 257
 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  تسا » نایمدآ  هدنهد  میب  و  تسا ×  یهلا  تایآ  نیرتگرزب  زا  یکی  وا   » (1)« رَشَْبِلل ًاریذَن  رَبُکلا ×  يَدْحإل 

 . تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  دوصقم   (2)  . مالسلا اهیلع  همطاف  اهب  ینعی 

 . دشاب یم  تمایق  زور  ات  وا  لسن  مامت  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  لماش  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  رشب  ظفل  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 7  / 258

 . هیآ 35 و 36 ّرثّدم ،  هروس  - 1
402/4 ح1. ناهرب :  ریسفت  و23/43 ح 16 ، 331/24 ح 55 ، راونألا :  راحب  ، 396/2 یمق : ریسفت  - 2
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(1) .یلوُالا نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلعو  يربکلا ، هقیّدصلا  یهو 

هـشیدنا وا  تخانـش  تفرعم و  رادم  رب  و  تسا ،  يوبن  تلاسر  یهلا و  تایآ  رگ  قیدـصت  وگتـسار و  نیرتگرزب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
 . تسا هدوب  رئاد  ناینیشیپ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 8  / 259

(2) .رونلاب تاّرم  ثالث  راهنلا  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأل  رهزت  تناک  اّهنأل  ءارهز ، ءارهزلا  تیّمس 

هیلع نینمؤملاریما  يارب  ینارون  شـشخرد  هبترم  هس  زور  رد  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  هدـش  هدـیمان  ارهز »  » مالـسلا اـهیلع  ارهز  ترـضح 
 . تشاد مالسلا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ، » اهیلع  همطاف   » هب ترضح  نآ  يراذگمان  رد  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 9  / 260
 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع 

(3) .رانلا نم  اهتّیّرذو  اهتعیشو  یه  تمطف  اّهنأل 

 . دنا هتشاد  رانکرب  هتشاد و  زاب  شتآ  زا  ار  شا  هّیرذ  وا و  نایعیش  وا و  اریز 

 : هک تسا  هدش  تیاور  تسا :  هتفگ  باتک  نامه  رد  زین  و   - 10  / 261

(4) .هتمظع رون  نم  اهقلخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنأل  ءارهزلا ، تیّمس  مالسلا  اهیلع  اّهنأ 

 . تسا هدیرفآ  دوخ  تمظع  رون  زاار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  رطاخب  تسا  هدش  هدیمان  ارهز »  » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح 

ترـضح هناـخ  هب  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هَّللا  ناوضر  ناملـس  زا  بقاـنملا » یف  بقاـثلا   » باـتک رد   - 11  / 262
لاح رد  شتآ  نودب  هتفرگ و  رارق  یگید  وا  يور  شیپ  رد  تسا و  هدیباوخ  ترـضح  نآ  مدید  مدش ،  بایفرـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

ار هّصق  ات  متشگرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  ًاروف  تسا ،  ندیشوج 

 . دمآ دهاوخ  شخب  نیمه  مهدزناپ  ثیدح  نمض  رد  فیرش  ثیدح  نیا  - 1
11/43 ح2. راونألا :  راحب  180/1 ح2 ، عیارشلا : للع  - 2

 . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تیاور  هب   464/1 هّمغلا : فشک  149 ح 60 ،  همامإلا : لئالد  - 3
 . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تیاور  هب   464/1 هّمغلا : فشک  149 ح 60 ،  همامإلا : لئالد  - 4
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 : دومرف درک و  یمّسبت  دید  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیمه  میوگب 

.هتکئالم مارک  نم  اهنیعی  نمب  هَّللا  اهدّیأ  دق  تیأر ؟ ام  کبجعأ 

ار وا  هک  يراوگرزب  ناگتـشرف  هطـساو  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تشاد ؟  او  بّجعت  هب  ار  وت  يدـید  هچنآ 
(1)  . تسا هدیشخب  ورین  یئاناوت و  دننک  یم  کمک 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هیلع  هَّللا  ناوضر  رذوبا  زا  باتک  نامه  رد   - 12  / 263

ادص ار  وا  مدمآ و  ترضح  نآ  كرابم  لزنم  هب  مناوخ ،  ارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ات  داتسرف  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ار وا  درگرب و  هرابود  دومرف :  مداد ،  ربخ  وا  هب  هدیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  مدینـشن ،  یباوج  مدز ، 

 . تسا هناخ  رد  وا  ًامتح  نزب و  ادص 

درآ ندیبوک و  لوغـشم  شدوخ  بایـسآ  مدید  مدش  هناخ  لخاد  یتقو  مدـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  فرط  هب  دـیوگ :  یم  رذوبا 
تسا هدیبلط  ار  امش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تسین ،  نآ  دزن  یـسک  تسا و  ندرک 

دش جراخ  دوب  هتسب  دوخ  هب  دندنب -  یم  ًالومعم  یمسر  مسارم  رد  ار  نآ  هک  ناشن -  رهاوج  یلیامح  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ، 
 . میدیسر ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ات  متفر  وا  هارمه  هب  نم  و 

 : دومرف مداد ،  ربخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدوب  هدید  ار  هچنآ  نم 

نتم نونکا  تسا و  هدرک  لقن  ًارـصتخم  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  ایوگ  و  كدنا ، ) فالتخا  اب   ) 301 ح 254 بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
نآ مدـید  مدـش ،  دراو  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ  هب  يزور  دـیوگ :  ناملـس  مینک :  یم  رکذ  امـش  يارب  ار  ثیدـح  لـماک 

يوس هب  ًاروف  دـشوج ،  یم  شتآ  نودـب  هک  تسا  یگید  وا  يور  شیپ  رد  تسا و  هدـناشوپ  رداـچ  اـب  ار  دوخ  هدـیباوخ و  ترـضح 
ایآ هَّللادبعوبا ؛  يا  دومرف :  درک و  یمّـسبت  داتفا  نم  هب  شکرابم  مشچ  هک  نیمه  متـشگرب ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ایآ دومرف :  ادخ .  لوسر  يا  یلب  مدرک :  ضرع  تسا !؟  هدومن  هدز  تفگش  ار  وت  يدید ،  مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  لاح  زا  هچنآ 

همطاف مرتخد  یناوتان  فعض و  زا  نوچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يرامـش !؟  یم  بیجع  ار  نآ  ینک و  یم  بّجعت  راگدرورپ  رما  زا 
 . دومن يرای  دوخ  راوگرزب  ناگتشرف  هب  راگزور  ياه  یتخس  رد  ار  وا  دوب ،  ربخاب  مالسلا  اهیلع 
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 . مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  هنوعمب  نولّکوم  ضرألا  یف  نوحاّیس  هکئالم  هَّلل  ّنإف  بجعت  ال 

هتـشامگ مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يرای  هب  دننک و  یم  شدرگ  نیمز  يور  رب  اهنآ  هک  دراد  یناگتـشرف  دنوادخ  اریز  نکن ،  بّجعت 
(1)  . دنا هدش 

یمادـنا رغال  نز  هب  ّجـح  ریـسم  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  رانید  نب  کلام  زا  بقانم »  » باـتک رد  بوشارهـش  نبا   - 13  / 264
ناـبایب نآ  طـسو  هب  هکیتـقو  ددرگرب .  هک  دـندرک  یم  تحیـصن  ار  وا  مدرم  دوب و  هدـش  راوـس  یفیعـض  ياـپراهچ  رب  هک  مدروـخرب 

ما هناخ  رد  ارم  هن  ادنوادخ !  تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  رس  تشادزاب ،  نتفر  زا  ار  وا  دش و  زجاع  وا  ياپراهچ  میدیـسر 
ضرع هب  ار  وا  تیاکش  درک  یم  يراتفر  نینچ  نم  اب  وت  زا  ریغ  رگا  مسق  تلالج  تّزع و  هب  يدیناسر ،  تا  هناخ  هب  هن  يدرک و  اهر 

 . مدناسر یم  وت 

تشاد تسد  رد  ار  يرتش  راسفا  هکیلاح  رد  دش  ادیپ  نابایب  نآ  رد  یـصخش  ناهگان  دش  مامت  نز  زاین  زار و  هکنیمه  دیوگ :  کلام 
وا مدیـسر  فاوط  ّلحم  هب  یتقو  داتفا ،  هار  هب  رذـگدوز  قرب  لثم  رتش  دـش و  راوس  نز  وش ،  راوس  تفگ :  داد و  وا  هب  ار  هقان  راهم  ، 

 : تفگ دنک  یفّرعم  ار  دوخ  هک  مداد  مسق  ار  وا  مدیسر و  شتمدخ  دنک ،  یم  فاوط  هک  مدید  ار 

 . اهیلع هَّللا  مالس  ءارهزلا  همداخ  هّضف  تنب  هکسم  تنب  هرهش  انأ 

(2)  . تسا هدوب  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  رازگتمدخ  هّضف  رتخد  وا  هک  تسا  هکسم  مردام  مان  تسا و  هرهش  ممان  نم 

لئاضف نآ  رد  هک  هثالثلا » رهشألا  لئاضف   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 14  / 265

یمک اب  531/2 ح7  جـئارخ : زا  لقن  هب  ح 34  ص 29  و  نمـض ح 44   45/43 راونألا :  راـحب  ، 337/3 بوشارهـش : نبا  بقانم  - 1
 . فالتخا

46/43 ح 46. راونألا :  راحب  ، 338/3 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 2
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هک دـنک  یم  لقن  ینالوط  ثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تسا  هدرک  رکذ  ار  ناضمر  نابعـش و  بجر و  ياه  هام 
 : دومرف

(1) .رهظ هنع  تباغ  اذإف  یفخی ، لالهلا و  اهرون  بلغی  ناضمر  رهش  لاله  علط  اذإ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تناک 

نآ نوچ  و  تشگ ،  یم  دیدپان  وا  دش و  یم  هریچ  نآ  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رون  درک  یم  عولط  ناضمر  هام   (2) لاله یتقو 
 . دش یم  رهاظ  نآ  رون  درک  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ترضح 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  یسوط  خیش   - 15  / 266

يربکلا هقیّدصلا  یهو  هّنجلا ، اهءایلوأ  لخدتو  رانلا  اهءادعأ  لخدت  رانلاو ، هّنجلا  اهرهمأو  اهل  اهعبرف  ایندلا ، عبر  همطاف  رهمأ  هَّللا  ّنإ 
(3) .یلوُالا نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلعو 

نآ مراهچ  کی  سپ  تسا ،  هداد  رارق  ایند  مراهچ  کی  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نیباـک  هّیرهم و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
مّنهج هب  ار  دوخ  نانمشد  ترضح  نآ  و  تسا ،  هداد  رارق  وا  هّیرهم  ار  مّنهج  تشهب و  زین  تسا و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  کلم 

 . تسا هدوب  ناگتشذگ  رکف  روحم  وا  تخانش  و  تسا ،  وگتسار  نیرتگرزب  وا  و  دنک ،  یم  دراو  تشهب  هب  ار  شناتسود  و 

ار وا  دقع  تسا و  هدرک  هدـهاشم  یهلا  شرع  ریز  رد  ار  ترـضح  نآ  زاهج (4)  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا هدناوخ  دنوادخ 

نسح و ماما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک :  تسا  هدرک  لقن  يربکلا » هیادهلا   » باتک رد  ینیضح  نادمح  نب  نیـسح   - 16  / 267
و تسار ،  يولهپ  زا  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما 

56/43 ح 49. راونألا :  راحب  99 ح 84 ،  هثالثلا : رهشألا  لئاضف  - 1
 . دنیوگ لالِه »  » متفه بش  ات  ار  ون  هام  - 2

105/43 ح 18. راونألا :  راحب  سلجم 36 ، 668 ح 6  یسوط :  یلاما  - 3
 . دنیوگ یسورع  زاهج  درب  یم  داماد  هناخ  هب  سورع  هک  ار  يا  هیثاثا  یگدنز و  لیاسو  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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(1)  . دروآ ایند  هب  پچ  يولهپ  زا  ار  مالسلا  امهیلع  موثلک  ُّما  بنیز و  ترضح  شرتخد  ود 

یلع هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  رضتحم »  » باتک رد  نامیلـس  نب  نسح   - 17  / 268
 : دومرف مالسلا  هیلع 

(2) .ًامارح یشم  کل  ًاضغبم  اهیلع  یشم  نمف  ضرألا ، اهقادص  لعجو  همطاف  کجّوز  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  ّیلع ، ای 

رب تسا  مارح  اذل  و  داد ،  رارق  نیمز  مامت  ار  وا  هّیرهم  درک و  جیوزت  وت  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یلع !  يا 
 . دور هار  نآ  يور  رب  تسا  نمشد  وت  اب  هک  یسک 

هک تسا  هدرک  لـقن   (3)« رْدَـقلا هَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  ّانإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تارف »  » ریـسفت رد   - 18  / 269
 : دومرف

اومطف قلخلا  ّنأل  همطاف  تیّمس  اّمنإو  ردقلا ، هلیل  كردأ  دقف  اهتفرعم  ّقح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فرع  نمف  هَّللا ، ردقلاو  همطاف ، هلیللا 
(4)  . اهتفرعم نع 

تسا و راوازس  هک  روط  نآ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  سپ  تسا ،  دنوادخ  ردق »  » زا دوصقم  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هلیل »  » زا دارم 
تخانش زا  مدرم  اریز  تسا  هدش  هدیمان  همطاف »  » ترضح نآ  انامه  و  تسا ،  هدرک  كرد  ار  ردق  بش  دسانـشب  تسا  وا  تفرعم  ّقح 

 . دنزجاع دنا و  هدش  هتشاد  زاب  وا 

ترضح نآ  تخانشو  تفرعم  ندوب  هدرپ  رد  یناهنپ و  ردقلا » هلیل   » هب مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیبشت  زار  دیاش  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
هدروآ و ماهفتسا  فرح  ود  اب  هیآ  ردار  نآ  نیمه  رطاخ  هب  و  ردق ،  بش  ندوب  ناهنپ  لثم  تسا  مدرم  هب  تبسن 

256/43 ح 34. راونألا :  راحب  فالتخا ،) یمک  اب   ) 59 تازجعملا : نویع  ، 180 يربکلا : هیادهلا  - 1
سودرف زا  لـقن  هـب   472/1 هّمغلا : فـشک  ح 49 ،  145/43 راونـألا :  راـحب  طوطخم ،)  ) 229 راونألا : حابـصم  ، 133 رـضتحملا : - 2

 . 141/43 ح 37 راونألا :  راحب  رابخألا ،
 . هیآ 1 ردق ،  هروس  - 3

 . 65/43 ح 58 راونألا :  راحب  581 ح 747 ، تارف : ریسفت  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ریغ يارب  ار  نآ  تخانـش  ندوـب  زجاـع  اـی  دـنامهفب  ار  نآ  ردـق  نأـش و  یگرزب  اـت   (1)« رْدَـقلا هَْلَیل  ام  کـیرْدأ  اـمَو   : » تسا هدومرف 
همطاف سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  و  دنـسانش ،  یمن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ریغ  ار  ردق  بش  اریز  دـنک ،  تباث  نیموصعم 
تلالج دور و  یم  رانک  وا  نامشچ  لباقم  زا  هدرپ  دربب  یپ  وا  تفرعم  تقیقح  هب  دسانشب و  تسا  راوازس  هک  هنوگنآ  ار  مالسلا  اهیلع 

ادیپ نیقی  نآ  ندوب  ردق  بش  هب  هک  يروطب  دنیب ،  یم  بش  نآ  رد  وا  رـضحم  هب  ار  ناگتـشرف  ندمآ  دورف  ترـضح و  نآ  تمظع  و 
ود نآ  ینعی  رفن  ود  نآ  هک  تـسا  هدـش  دراو   (2) یتیاور رد  لـباقم ،  رد  و  تسا ،  نیمه  ردـق  بش  كرد  تقیقح  رد  و  دـنک ،  یم 

 . دنتخانش یم  بش  نآ  رد  اهنآ  رب  نیطایش  لوزن  يرایسب  زا  ار  ردق  بش  بصاغ  هفیلخ 

 : دنا هدومرف  یتیاور  رد  و 

ینعی هجاــجز »  » زا دارم  و   ، (4) تسا مالـسلا  اهیلع  همطاف   (3)« هکرابم هَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنأ  اـّنإ   » هفیرـش هیآ  رد  هکراـبم » هلیل   » زا دوصقم 
(6)« ...هجاجز یف  حابصملا  حابصم  اهیف  هوکشمک  هرون  لثم   » رون هیآ  رد  نادغارچ »  » ینعی هاکشم »  » و  ، (5) دراد ؤلألت  هک  يا  هشیش 

(7)  . تسا مالسلا  اهیلع  همطاف 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  دجسم  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  نامیلـس  زا   (8)« میظنلا ردلا   » باتک رد   - 19  / 270
تفرگربرد ار  وا  درک و  یمرگ  لابقتسا  وا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  هتـسشن 

ار شکرابم  یناشیپ  و 

 . هیآ 2 ردق ،  هروس  - 1
 . رخآ ح 8  253/1 یفاکلا :  - 2

هیآ 4 ناخد ،  هروس  - 3
 . رطس 3  817/2 تایآلا :  لیوأت  - 4

هتـشاد خیرات  رد  یـشقن  نینچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنک .  شوماخ  ار  غارچ  داب  شزو  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  هشیـش  نیا  - 5
دراو نآ  هب  يا  همطل  دناوتن  زگره  ثداوح  دابدنت  دـنامب و  نشور  هراومه  نید  غارچ  هک  تسا  هدـش  ثعاب  وا  نینزان  دوجو  تسا و 

تموکح نالطب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ّتیمولظم  ّتیناّقح و  تیالو ،  میرح  زا  عافد  دوخ و  شالت  اـب  ترـضح  نآ  دـنک ، 
 . دیدرگ تیاده  لعشم  اهلسن  اهنارود و  همه  يارب  درک و  تباث  ار  نیبصاغ 

 . هیآ 7 24 رون ،  هروس  - 6
 . 360/1 ح 7 تایآلا :  لیوأت  - 7

لاس 676 رد  هک  تسا  یّلح  قّقحم  درگاش  یماش  متاح  نب  فسوی  نیدلا  لامج  فیلأت  مالسلا  مهیلع  هّمئا  بقانم  رد  باتک  نیا  - 8
 . تسا هتفای  تافو 
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 469 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_414_8
http://www.ghaemiyeh.com


415 ص :

 : دومرف دوب ،  هتشذگن  رتشیب  وا  جاودزا  زا  يزور  دنچ  و  دومن ،  مارتحا  مارکا و  رایسب  دیسوب و 

؟  میوگب ار  یبلطم  وت  جاودزا  زا  یهاوخ  یم  ایآ 

 . داب امش  رب  دنوادخ  دورد  دیئامرفب ،  دیتسه  لیام  رگا  دومرف : 

 ، دـندرک عازن  وگتفگ و  مهاـب  تشهب  رد  اّوح  مدآ و  هک  داد  ربـخ  نم  هب  لـیئربج  دوـمرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
زا رتهب  دنوادخ  ممهفب  مهاوخ  یم  تفگ :  تسا ؟  وگتفگ  عازن و  نیا  رد  يا  هدیاف  هچ  اّوح !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

؟  تسا هدیرفآ  ار  یسک  وت  نم و 

؟  ینیب یم  هچ  نک  هاگن  نک و  شدرگ  تشهب  رد  مدآ  يا  داتسرف :  یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

زا يزیچ  هب  ندوب  نازیوآ  نودب  هک  داتفا  يا  هّبق  هب  شمشچ  ناهگان  تشهب  رد  ندرک  شدرگ  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
رد يدـنب  ندرگ  رـس و  رب  یجات  هک  دـید  ار  یـصخش  نآ  لخاد  رد  و  دوب ،  رارقرب  تباث و  نیئاپ  زا  يا  هیاپ  رب  نتـشاد  هیکت  و  ـالاب ، 

نیا مدآ !  يا  دومرف :  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  داتفا ،  هدجس  هب  نآ  هدهاشم  اب  مدآ  دوب ،  شیاهشوگ  هب  هراوشوگ  ود  ندرگ و 
؟  دوبن تدابع  هدجس و  ّلحم  هک  اجنیا  دوب ،  يا  هدجس  هچ 

؟  تسیچ ما  هدرکن  هدهاشم  تشهب  رد  ار  نآ  زا  رتابیز  هک  يا  هّبق  نیا  لیئربج !  يا  درک :  ضرع  مدآ 

 . تسا هتشگ  رارقرب  هدمآ و  دوجو  هب  دنوادخ  تردق  هب  نیا  دومرف : 

؟  تسیک تسا  هّبق  لخاد  هک  یصخش  درک :  ضرع 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هل  لاقی  ّیبن  رهظ  نم  جرخت  هّیسنإ  ءاروح  هیراج  صخش  دومرف : 

 . ددرگ یم  جراخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  مان  هب  يربمغیپ  بلص  زا  تسا و  نایمدآ  تروص  هب  يا  هّیروح  وا 

 . تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  شردپ  وا  دومرف :  تسیچ ؟  دراد  رس  رب  هک  یجات  نآ  درک :  ضرع 

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  شرسمه  دومرف :  تسیچ ؟  دراد  ندرگ  هب  هک  يدنب  ندرگ  درک :  ضرع 
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ود تشهب ،  يوبـشوخ  لگ  ود  یهلا ،  شرع  هراوشوگ  ود  اهنآ  دومرف :  تسیچ ؟  دراد  شوگ  هب  هک  هراوشوگ  ود  نآ  درک :  ضرع 
 . دنتسه مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف 

؟  دوش یم  رشحم  دراو  تمایق  رد  هنوگچ  نز  نیا  درک :  ضرع 

 : تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : 

هیـشخ نم  اهمئاوقو  هَّللا ، همحر  نم  اهماطخو  هَّللا ، همظع  نم  اهرّخؤمو  هَّللا ، ءاهب  نم  اهـسأر  ایندلا ، راد  قون  نم  تسیل  هقان  یلع  درت 
ناویحلا ءامب  نوجعم  اهدلجو  اهمحلو  هَّللا ،

زا نآ  نیئاپ  تمـسق  و  راگدرورپ ،  ینارون  تاـماقم  زا  نآ  يـالاب  تمـسق  هکلب  تسین  اـیند  ياـهرتش  زا  هک  دریگ  یم  رارق  يرتش  رب 
تشوگ و و  هتفای ،  بیکرت  تسا  یهلا  تمظع  زا  یـشان  هک  یـسرت  زا  نآ  ياـپراهچ  و  ادـخ ،  تمحر  زا  شماـمز  و  یهلا ،  تمظع 

 . تسا هدیدرگ  هتشرس  تایح  بآ  زا  نآ  تسوپ 

هب هتفرگ و  ناگتشرف  زا  فص  رازه  داتفه  ار  نآ  مامز  تسا ،  هدمآ  دوجو  هب  نآ  هدومن و  یبکرم  نینچ  داجیا  هدارا  ملاع  راگدرورپ 
 : دننز یم  دایرف  اهنآ  همه  دنرب و  یم  ولج 

 . مالسلا اهیلعءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدّیس  هقیدصلا  زوجت  یّتح  فقوملا  لهأ  ای  مکراصبأ  اوّضغ 

(1)  . دنک روبع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  نانز ،  رورس  يربک ،  هقیّدص  هکنآ  ات  دیدنب  ورف  ار  دوخ  نامشچ  رشحم !  لها  يا 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بقانملا » بقاث   » باتک رد   - 20  / 271

دنوادخ هاگرد  هب  موش ،  كاله  مدیسرت  هک  داد  تسد  نم  هب  يدایز  یگنـشت  هفحُج  رد  مداتفا ،  هار  هّکم  فرط  هب  تفگ :  نمیا  ّما 
 : مدرک ضرع  مدیلان و 

؟ کّیبن تنب  همداخ  انأو  ینشطعتأ  ّبر  ای 

نمض ح 8 و  5/25 راونألا :  راحب  فالتخا ،) یمک  اـب   ) 131 رضتحملا : 10/2 ح2 ، راربـألا : هیلح  طوطخم ،)  ) 149 میظنلا : ردلا  - 1
نمض ح 48.  52/43
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؟  متسه تربمغیپ  رتخد  رازگتمدخ  هکیلاح  رد  ینک  یم  التبم  یگنشت  هب  ارم  ادنوادخ ! 

رورـس ّقح  هب  و  مدیماشآ ،  نآ  زا  نم  دـمآ  دورف  دوب  یتشهب  ياهبآ  زا  نآ  رد  هک  یلطـس  ناهگان  دیـسر  نایاپ  هب  نم  راتفگ  هکنیمه 
(1)  . مدشن هنشت  هنسرگ و  زگره  نآ  زا  دعب  لاس  تفه  ات  مالسلا  اهیلع  همطاف  مدوخ 

 : دنک یم  لقن  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع   - 21  / 272

هنوگ هب  درک  یم  دنلب  ار  دوخ  كرابم  يادص  تفرگ و  یم  کمک  کنخ  بآ  زا  دش  یم  بت  هب  التبم  هاگره  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2)  . دّمحم تنب  همطاف  ای  دومرف :  یم  دش و  یم  هدینش  هناخ  برد  رانک  ات  هک  يا 

 : هک تسا  هدرک  تیاور  عیارشلا » للع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 22  / 273

یمن یئاعد  دوخ  يارب  درک و  یم  اعد  نامیا  اب  نانز  نمؤم و  نادرم  مامت  يارب  درک  یم  اعد  هاـگره  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
 . درک

 : دومرف دینک ؟  یمن  اعد  ناتدوخ  يارب  دینک و  یم  اعد  مدرم  يارب  امش  ادخ !  لوسر  رتخد  يا  دش :  ضرع  ترضح  نآ  هب 

(3)  . هناخ لها  سپس  هیاسمه  لّوا  ینعی  رادلا .  ّمث  راجلا 

يارب ردق  نآ  درک ،  یمن  تدابع  ار  ادخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هزادنا  هب  یـسک  تّما  نایم  رد  دیوگ :  یم  يرـصب  نسح   - 23  / 274
هک داتسیا  راگدرورپ  شتسرپ  تدابع و 

.بوشارهش نبا  بقانم  زا  لقن  هب  46/43 ح 45  راونألا : راحب  196 ح 1 . بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
تسا و ینالوط  ثیدح  نیا  135/5 ح 41 . كردتسملا : نمض ح 31 ،  102/62 راونألا :  راـحب  نمض ح 87 ،   109/8 یفاکلا :  - 2

دیاش دسیون :  یم  ثیدح  لیذ  رد  دوخ  نایب  نمض  هللا  همحر  یسلجم  و  تسا .  هدرک  رکذ  رصتخم  اجنیا  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا هدوب  نتفای  افش  يارب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  نداد  رارق  هطساو  تهج  زا  ترضح  نآ  يادن 

82/43 ح4. راونألا :  راحب  182/1 ح2 ، عیارشلا : للع  - 3
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 . درک مرو  وا  كرابم  ياهاپ 

 : درک لاوئس  ترضح  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

؟  تسا رتهب  نز  يارب  يزیچ  هچ 

 . لجر اهاریالو  ًالجر  يرتال  نأ  درک :  ضرع 

 . دنیبن ار  وا  يدرم  و  دنیبن ،  ار  يدرم  وا 

(2)  . (1)« ضعب نم  اهضعب  ٌهّیّرذ   : » دومرف تفرگربرد و  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  هّیمطافلا » صئاصخ   » باتک رد   - 24  / 275

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.امکتقلخ امل  همطاف  الولو  کتقلخ ، امل  ّیلع  الولو  كالفألا  تقلخ  امل  كالول 

مادکچیه دوبن  همطاف  رگا  و  مدیرفآ ،  یمن  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  و  مدروآ ، یمن  دوجو  هب  ار  یتسه  ملاع  دوبن  وت  دوجو  رطاخ  هب  رگا 
(3)  . مدرک یمن  قلخ  ار  رفن  ود  امش  زا 

هنع و هللا  یـضر  ناملـس  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  هنع  هللا  یـضر  رذوبا  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هللا  همحر  یکجارک   - 25  / 276
ياپ يور  ار  دوخ  ربمغیپ  هب  ندش  کیدزن  اب  ناملـس  دندمآ ،  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  يوس  هب  هک  مدید  ار  لالب 

 : دومرف تشادزاب و  لمع  نیا  زا  تّدش  هب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دز ،  هسوب  دنکفا و  ترضح  نآ  كرابم 

یلاعت كراـبت و  دـنوادخ  نآ  زا  لـبق  هدـش ،  رکذ  افطـصا  هیآ  زا  دـعب  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 34  زا  یتمـسق  هلمج  نـیا  - 1
اهنیا دیامرف :  یم  دعب  تسا ،  هدیزگرب  نایملاع  رب  ار  نارمع  هداوناخ  میهاربا و  هداوناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  انامه  تسا :  هدومرف 
نامه زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ینعی  تسا ،  هدرب  ثرا  هب  ار  تـالامک  اـهیبوخ و  يرگید  زا  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دنتـسه  ینادـنزرف 

 . تسا اهنآ  لسن  زا  یهلا و  ناگدش  هدیزگرب 
« . 80/1 یمزراوخ : )  ) لتقملا 84/43 ح7 ، راونألا :  راحب  ، 341/3 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2

رباج زا  یفعج ،  دیزی  نب  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  « 148 همصاعلا :  هّنج   » باتک رد  هللا  همحر  یناهجریم  نسح  دّیـس  ار  ثیدح  نیا  - 3
 ... دمحا يا  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يراصنا ،  هَّللادبع  نب 
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ناگدنب هچنآ  زا  متـسه ،  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  نکن ،  راتفر  دننک  یم  دوخ  ناهاشداپ  هب  تبـسن  اه  سراف  هک  هنوگ  نآ  نم  اب 
 . منیشن یم  ناگدنب  دننامه  و  مروخ ،  یم  دنروخ  یم 

 . یهد ربخ  نم  هب  تمایق  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  لئاضف  زا  ادخ  رطاخ  هب  هک  مراد  اضاقت  وت  زا  نم !  يالوم  يا  درک :  ضرع  ناملس 

یسک نآ  هب  دنگوس  دومرف :  درک و  لابقتـسا  تساوخرد  نیا  زا  يدنـسرخ  اب  دش و  نامداش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دنک یم  روبع  هراوس  تمایق  رد  هک  تسا  ینز  اهنت  همطاف  تسا ،  وا  رایتخا  رد  نم  ناج  هک 

یگرزب تلالج و  زا  نآ  مامز  و  راگدرورپ ،  رون  زا  شمشچ  ود  و  ادخ ،  سرت  زا  يا  هولج  نآ  رـس  هک  دنیـشن  یم  يرتش  يور  رب  وا 
و وا ،  یکاپ  زا  نآ  نیئاـپ  تمـسق  و  دـنوادخ ،  يدونـشخ  زا  نآ  يـالاب  تمـسق  یهلا ،  ّتینارون  نسح و  زا  شندرگ  و  یلاـعت ،  قح 

یم راگدرورپ  سیدقت  دنک  یم  ادص  یتقو  و  دیوگ ،  یم  حـیبست  ار  ادـخ  دور  یم  هار  یتقو  تسا ،  دـنوادخ  تّزع  زا  نآ  ياپراهچ 
 . دیامن

هدش عمج  هک  يریظن  یب  دوجو  تسا ،  هتـسشن  نآ  رد  تسا  نایمدآ  تروص  هب  يا  هّیروح  هک  ینز  هداهن و  رون  زا  يا  هواجک  نآ  رب 
 : فنص هس  زا  هتشگ  رادومن  هتفای و  بیکرت  هدش و  قلخ  و 

اب هک  خرـس ،  نارفعز  زا  نآ  رخآ  و  دـشاب ،  بلاغ  نآ  رب  يدیفـس  هک  یگنر  هایـس  ربنع  زا  نآ  طـسو  وب ،  شوخ  کـشم  زا  نآ  لّوا 
نخان رگا  و  دـنوش ،  یم  اراوگ  نیریـش و  یگمه  دزادـنیب  یناهد  بآ  روش  ياـیرد  تفه  رد  رگا  تسا ،  هدـش  هتـشرس  تاـیح  بآ 

 . دناشوپ یم  ار  هام  دیشروخ و  دنک  رهاظ  ایند  رد  ار  دوخ  کچوک  تشگنا 

زا مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  وا ،  شیپاـشیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  پچ ،  فرط  زا  لـیئاکیم  تسار ،  فرط  زا  لـیئربج 
هنحـص دراو  هوکـش  ّرف و  نیا  اب  سپ  دـشاب ،  یم  شرادـهگن  وا و  بقارم  مه  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـنتکرح ،  رد  شرـس  تشپ 

 : دسر یم  راگدرورپ  بناج  زا  یئادن  ناهگان  ددرگ ،  یم  تمایق 
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، مکمامإ ّیلع  هجوز  مکّیبن ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تنب  همطاف  هذه  مکـسوؤر ، اوسّکنو  مکراصبأ  اوّضغ  قئالخلا  رـشاعم 
 . نیسحلاو نسحلا  ُّما 

ردام و  امش ،  ماما  نینمؤملاریما  رسمه  امش و  ربمایپ  رتخد  همطاف  اریز  دیروآ ،  ریز  هب  ار  اهرس  دیدنب و  ورف  دوخ  نامـشچ  مدرم !  يا 
 . دنک روبع  دهاوخ  یم  تسا و  هتشگ  رشحم  يارحص  دراو  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

تشهب دراو  هک  یتقو  و  تسا ،  هدیناشوپ  گنر  دیفـس  رداچ  ود  اب  ار  دوخ  هکیلاح  رد  دنک  یم  روبع  طارـص  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
 : دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  درگن  یم  هدیدرگ  مهارف  شیارب  هک  یهلا  ياهششخب  اهتمعن و  هب  ددرگ و  یم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

اهیف انُّـسَمَی  الَو  ٌبَصَن  اهیف  انُّـسَمَیال  ِهلْـضَف  ْنِم  هَماقُملا  َراد  انَّلَحأ  يذـَّلا  روُکَـش ×  روُفََغل  اّنَبَر  َّنإ  نَزَحلا  اـَّنَع  َبَهْذأ  يذـَّلا  هَّللُدْـمَحلا  »
(1) « . بوُُغل

ام راگدرورپ  انامه  درک و  فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  مغ و  هک  تسا  يدنوادخ  راوازس  شیاتس  ساپس و  نابرهم ،  هدنشخب  دنوادخ  مانب 
هک یئاج  درک ،  دراو  یگشیمه  يارس  رد  دوخ  مرک  فطل و  هب  ار  ام  هک  وا  تسا ،  ناراکوکین  هدنهد  شاداپ  ناراک و  هنگ  هدنشخب 

 . دنکن ادیپ  هار  ام  هب  فعض  يروجنر و  یگتسخ و  زگره  و  دسرن ،  ام  هب  يدرد  جنر و  چیه  نآ  رد 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  همادا  رد 

 : دهد ماغیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نآ  زا  سپ 

 . کضُرا ّیلع  یّنمتو  کطُعا ، ینیلس  همطاف ، ای 

 . يدرگ دونشخ  وت  ات  میامن  یم  هدروآرب  ینک  وزرآ  هچنآ  و  منک ،  یم  اطع  وت  هب  نک ،  تساوخرد  یهاوخ  یم  هچنآ  همطاف !  يا 

 : دنک یم  ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.رانلاب یترتع  یّبحمو  یّبحم  بّذعتال  نأ  کلأسأ  ینُملا ، قوفو  ینُملا  تنأ  یهلإ 

 . هیآ 34 و 35 رطاف ،  هروس  - 1
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شتآ هب  ارم  نادـناخ  ناتـسود  نم و  ناتـسود  هک  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  یتـسه ،  نم  دـیما  لاـمآ و  تیاـهن  نـم و  يوزرآ  وـت 
 . ینکن باذع  دوخ  هدنزوس 

 : دسر ادن  یبوبر  هاگرد  زا  هرابود 

بّذـُعا نأ ال  ماع  یفلأب  ضرألاو  تاوامـسلا  قلخأ  نأ  لبق  نم  یـسفن  یلع  تیلآ  دـقل  یناکم  عافتراو  یلـالجو  یتّزعو  همطاـف ، اـی 
.رانلاب کترتع  یّبحمو  کیّبحم 

هک ما  هدرک  دای  دـنگوس  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ما  هبترم  ماقم و  يدـنلب  ملالج و  تّزع و  هب  همطاف !  يا 
(1)  . منکن باذع  شتآ  رد  ار  وت  نادناخ  ناتسود  وت و  ناتسود 

هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالسلا  امهیلع  اضر  ترـضح  قداص و  ماما  زا  ساّبع و  نبا  رذوبا و  زا  دوخ  ریـسفت  باتک  رد  تارف   - 26  / 277
 : دنا هدومرف  دندش ، » عمج  اج  کی  رد  دنتسویپ و  مه  هب  ات  تخیمآ  مه  رد  ار  ایرد  ود   » (2)« نایقَْتلَی ْنیَرْحَبلا  َجَرَم  »

هیآ رد  تسا -  زیچ  ود  نیب  هلـصاف  ینعم  هب  هک  خزرب -  زا  دارم  تسا و  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  اـیرد  ود  نیا  زا  دارم 
 . تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (3)« خَزَْرب امهَْنَیب  »

ُُؤلُْؤللا اَمُْهنِم  ُجُرْخَی   » هفیرـش هیآ  رد  دوش -  یم  جراخ  اـیرد  ود  نآ  زا  تسا و  دـیراورم  ياـنعم  هب  هک  ناـجرم -  ؤلؤل و  زا  دوصقم  و 
تماما اب  تّوبن  دنویپ  هرمث  دندوجو و  ملاع  ياهبنارگ  رهوگ  ود  هک   ) دنتسه مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   (4)« ناجْرَملاَو

(5) ( . دنشاب یم 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاصخ »  » باتک رد  قودص  خیش  و 

(6) .ناقیمع ملعلا  نم  نارحب  همطافو  ًاّیلع  ّنإ 

139/27 ح 144. راونألا :  راحب  483/2 ح 12 ، تایآلا : لیوأت  - 1
 . هیآ 20 19 و 22 نمحرلا ،  هروس  - 2
 . هیآ 20 19 و 22 نمحرلا ،  هروس  - 3
 . هیآ 20 19 و 22 نمحرلا ،  هروس  - 4
.599 459 ح 602 -  تارف : ریسفت  - 5

 . 98/24 ح5 راونألا :  راحب  265/4 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  65/1 ح 96 ، لاصخلا :  - 6
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422 ص :

 . دنا شناد  ملع و  نارکیب  قیمع و  يایرد  ود  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  انامه 

 : تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

هدنرادزاب هلصاف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و  تسا ،  تّوبن  يایرد  مالسلا  اهیلع  همطاف  شناد و  يایرد  مالسلا  هیلع  یلع 
(1)  . ددرگ نوزحم  ایند  بئاصم  يارب  هکنیا  زا  دراد  یم  زاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب ،  یم  ود  نآ  نیب 

هدرک لقن  راوتـسا ، » نید  تسا  نیا   » (2)« ِیَقلا هَمّ ُنید  کلذَو   » هفیرـش هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباـج   - 27  / 278
 : دومرف هک  تسا 

(3)  . تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  دارم 

 : درک ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 28  / 279

 . هروصنمب ءامسلا  یف  هاّمسم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّنإ 

 . دنمان یم  هروصنم »  » نامسآ رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه 

دنوادخ يرای  دوصقم  دنوش » یم  داش  دنوادخ  يرای  هب  نانمؤم  زور  نآ  رد  و   » (4)« هَّللا رْصَنب  نُونِمْؤُملا  حَْرفَی  ٍذئَمْوَیَو   » هفیرش هیآ  و 
(5)  . تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ناتسود  هب  تبسن 

زا ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا » هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع   » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 29  / 280
 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . 216/4 ح 10 ناهرب :  ریسفت   ، 319/3 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 1
 . هیآ 5 هنّیب ،  هروس  - 2

« همّیق نید   : » دـسیون یم  ثیدـح  نیا  لیذ  تایآلا » لـیوأت   » باـتک رد  489/4 ح1 . ناهرب :  ریـسفت  829/2 ح1 ، تایآلا : لـیوأت  - 3
 . تسا راوتسا  مکحم و  نید  ياراد  ترضح  نآ  ینعی  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوصقم 

 . هیآ 4 مور ،  هروس  - 4
18/43 ح 17. راونألا :  راحب  321 ح 435 ، تارف : ریسفت  258/3 ح 6 ، ناهرب :  ریسفت  لیذ ح 53 ،  377 رابخألا : یناعم  - 5
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423 ص :

 : دومرف نم  هب  ناحبس  راگدرورپ 

.هنود نمف  مدآ  نم  ضرألا  هجو  یلع  وفک  کتنبا  همطافل  ناک  امل  ًاّیلع  قلخأ  مل  ول 

(1)  . دوبن ینأشمه  اتمه و  ریظن و  نیرخآ  نیلّوا و  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترتخد  يارب  مدوب  هدیرفاین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگا 

لقن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  لّوا  رد  يا  هفاضا  اب  ار  تیاور  نیا  ریظن  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط 
 : دومرف هک  تسا  هدرک 

وفک مالـسلا  اهیلع  همطافل  ناک  امل  ّیلع  الولو  نضحیال ، ءایبنألا  تانب  ّنإو  هّیـسنا  هروص  یف  هّیروح  تقلخ  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ّنإ 
(2) .هنود نمف  مدآ  نم  ضرألا  هجو  یلع 

دننیب یمن  ضیح  ناربمایپ  نارتخد  انامه  و  تسا ،  هدش  هدیرفآ  نایمدآ  تروص  هب  هک  تسا  يا  هتشرف  مالسلا  اهیلع  همطاف  یتسار  هب 
ضارقنا ات  هتفرگ  رشبلاوبا  مدآ  ترضح  زا  تشادن ،  نیمز  يور  رب  یئاتمه  هباشم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  و 

 . دوبن وا  نأش  مه  سک  چیه  ملاع 

 : تسا هدرک  لقن  راونألا » راحب   » ردقنارگ باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع   - 30  / 281

شرگید يومع  هزمح و  شراوگرزب  يومع  دندوب  هتسشن  حطبا  رازگیر  نیمزرـس  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
رمع رکبوبا و  حاضحـض و  نب  رذـنم  رـسای و  نب  راّمع  هک  يرگید  عمج  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  شیومعرـسپ  ساـّبع و 

هدرتسگ و ار  شیاهلاب  هکیلاح  رد  دوخ و  میظع  تروص  نآ  رد  نیما  لیئربج  ناهگان  دنتشاد  روضح  ترضح  نآ  تمدخ  رد  دندوب 
 : درک ضرع  و  دمآ ،  دورف  دوب  هتفرگ  ار  برغم  ات  قرشم 

92/43 ح3. راونألا :  راحب  177/1 ح3 و4 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
تیاور نیا  زا   . 463/1 هّمغلا : فشک  زا  لقن  هب  لیذ ح 8   7/43 112/81 ح 37 و ج :  راونألا :  راحب  146 ح 52 ، همامإلا : لئالد  - 2

ریغ مزعلا  اولوا  ناربمایپ  یّتح  ناگدیرفآ  همه  زا  رترب  یماقم  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا  نآ  ریظن  هک  يرگید  تایاور  و 
 . دراد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ءایبنا  متاخ  زا 
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424 ص :

 . ینک رایتخا  يرود  هجیدخ  زا  زور  هنابش  لهچ  دیاب  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالس  تیارب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم !  يا 

هقالع یتسود و  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  شرـسمه  هب  اریز  دمآ ،  نارگ  راوشد و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  بلطم  نیا 
 . تشاد یناوارف 

تفرگ یم  هزور  ار  اهزور  دیزگ ،  يرود  هجیدخ  زا  زور  هنابش  لهچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهلا  نامرف  نیا  زا  دعب 
 : هک داتسرف  ماغیپ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  يارب  راّمع  طّسوت  نمض  رد  و  تخادرپ ،  یم  يراد  هدنز  بش  تدابع و  هب  اهبش  و 

هداد ینامرف  نینچ  مراگدرورپ  هکلب  دشاب ،  یترودک  ای  یئانتعا  یب  رطاخب  وت  زا  نم  يریگ  هرانک  نیا  هک  يربم  نامگ  هجیدخ !  يا 
 . شاب هتشادن  نم  هب  یبوخ  ریخ و  زج  ینامگ  زگره  وت  و  ددرگ ،  قّقحم  هدومرف  هدرا  هچنآ  ات 

 . ًارارم موی  ّلک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإف 

بـش هک  یماگنه  و  دنک ،  یم  تاهابم  دوخ  راوگرزب  ناگتـشرف  رب  وت  دوجو  هب  هبترم  دنچ  يزور  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  و 
ار ماّیا  نیا  دسا  تنب  همطاف  لزنم  رد  نم  و  نک ،  تحارتسا  هدوسآ  يرکف  اب  هدرتسگ و  ار  دوخ  رتسب  دنبب و  ار  هناخ  ِرد  دـسر  یم  ارف 

 . دریذپ نایاپ  هدش  نییعت  تّدم  ات  منک  یم  يرپس 

زا يرود  یئادج و  رطاخ  هب  هبترم  دنچ  زور  ره  هجیدخ  وا ،  يرادلد  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شرافـس  نیا  اب  یلو 
لوسر رـضحم  لیئربج  ادـخ  یحو  نیما  ماگنه  نیا  رد  دـیدرگ ،  لماک  زور  لهچ  هکنآ  ات  دـش  یم  هودـنا  مغ و  راچد  ترـضح  نآ 

 : درک ضرع  دیدرگ و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

 . شاب هدامآ  ام  هفحت  هیده و  نتفریذپ  يارب  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالس  تیارب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم !  يا 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

؟  تسیچ وا  هیده  نایناهج و  راگدرورپ  هفحت  لیئربج !  يا 

هب دمآ و  دورف  لیئاکیم  ناهگان  لاح  نیمه  رد  مناد .  یمن  درک :  ضرع 
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425 ص :

هللا یلص  ادخ  لوسر  لباقم  رد  ار  نآ  دروآ و  دوب  هدش  هدیـشک   (1) ابید ای  یمشیربا  یلامتـسد  نآ  يور  رب  هک  ار  یقبط  دوخ  هارمه 
 . داهن نیمز  رب  ملسو  هلآو  هیلع 

 : درک ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  دمآ و  ولج  لیئربج 

 . نک راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  تسا  هدومرف  تراگدرورپ  دّمحم !  يا 

یم روتـسد  نم  هب  راطفا  ماگنه  هک  دوب  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شور  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هار ار  یسک  نیشنب و  رد  رانک  دومرف :  نم  هب  بش  نآ  رد  یلو  دوش ،  دراو  دروخب  اذغ  تساوخ  یم  یسک  رگا  ات  منک  زاب  ار  رد  داد 

 . تسا مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  ندروخ  اریز  هدن ، 

زا ار  شوپرس  دنام ،  اهنت  ماعط  نآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و  متـسشن ،  رد  رانک  نم  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
لیم اـهنآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ،  روگنا  يا  هشوخ  هزاـت و  ياـمرخ  يا  هشوخ  نآ  رد  تشادرب ،  قبط  يور 

شیاهتـسد رب  لیئربج  دیوشب ،  ار  دوخ  كرابم  ياهتـسد  هک  دومرف  هدارا  سپـس  دش ،  باریـس  ات  دیـشون  بآ  نآ  زا  دـعب  و  دومرف ، 
نامـسآ فرط  هب  نآ  فرظ  اب  ار  اذـغ  هفاضا  هاگنآ  درک ،  کشخ  یلامتـسد  اب  لیفارـسا  داد و  وشتـش  ار  نآ  لـیئاکیم  تخیر ،  بآ 

 . دندرب

ندـناوخ زامن  تقو  نونکا  درک :  ضرع  دـمآ و  شیپ  لیئربج  دـنناوخب ،  زامن  ات  دنتـساخرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
امـش بلـص  زا  بشما  تسا  هدومرف  هدارا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يدرگ ،  رتسبمه  وا  اب  يور و  هجیدخ  هناخ  هب  دیاب  هکلب  تسین ، 

 . دنیرفایب كاپ  يدنزرف 

 . دیدرگ ناور  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هناخ  فرط  هب  ًاروف  نامرف  نیا  لابند  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مدناشوپ یم  ار  دوخ  رس  دیسر  یم  ارف  بش  هکنیمه  مدوب ،  هتفرگ  وخ  یئاهنت  هب  تّدم  نیا  رد  نم  دیوگ :  یم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 
مارآ رتسب  رد  شوماخ و  ار  غارچ  هاگنآ  مدناوخ ، یم  ار  دوخ  ياعد  زامن و  متسب ،  یم  ار  هناخ  برد  و  متخادنا ،  یم  ار  هدرپ  و  ، 

 . دنیوگ ابید  تسا ،  هتفر  راک  هب  نآ  رد  رز  ياهرات  هدش و  هتفاب  ریرح  زا  هک  يا  هچراپ  هب  - 1
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.متفرگ یم 

هک ار  يرد  دبوک ،  یم  ار  رد  هک  تسیک  مدز  ادـص  مدینـش ،  ار  رد  هبوک  يادـص  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  نیب  زونه  بش  نآ  رد 
 . درادن ار  نآ  ندیبوک  ّقح  یسک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زج 

 : دومرف دوخ  نیریش  هجهل  نیشنلد و  مالک  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . متسه دّمحم  نم  نک ،  زاب  ار  رد  هجیدخ !  يا 

لزنم دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک ،  زاب  ار  رد  متـساخرب و  ناوارف  ینامداش  یلاحـشوخ و  اب  دـیوگ :  هجیدـخ 
ود تفرگ و  یم  وـضو  نآ  اـب  درک ،  یم  بلط  ار  یبآ  فرظ  دـش  یم  لزنم  دراو  یتـقو  هک  دوـب  نیا  ترـضح  نآ  هماـنرب  دـیدرگ ، 

زامن يارب  هدامآ  درکن و  بلط  یبآ  فرظ  بش  نآ  رد  یلو  تفرگ ،  یم  رارق  دوخ  رتسب  رد  سپس  دناوخ ،  یم  رصتخم  زامن  تعکر 
اه همـشچ  زا  ار  بآ  تشارفارب و  ار  نامـسآ  هکنآ  هب  دـنگوس  سپ  دـیدرگ ،  رتسبمه  نم  اـب  درک و  بلط  ارم  هکلب  دـشن ،  ندـناوخ 

اهیلع همطاف  لـمح  ینیگنـس  هکنیا  رگم  دـیدرگن  رود  نم  زا  بش  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تخاـس ،  يراـج 
(1)  . مدرک ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  مالسلا 

 : تسا زیچ  ود  هتشاداو  یتفگش  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  يراوگرزب  تلالج و  هب  تبسن  ارم  هچنآ  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زور  هنابـش  لهچ  هکنآ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هفطن  دـیدرگ  نایب  قوف  ثیدـح  رد  هک  روطنامه   - 1
هدامآ تهج  هب  یتشهب  ياه  هویم  اب  شراطفا  نآ  يریگ و  هرانک  نیا  تسا و  هتـشگ  دقعنم  درک  يریگ  هرانک  هجیدخ  زا  یّتح  ملـسو 

هدش هراشا  نآ  هب  شترایز  رد  هک  روط  نامه  تسا ،  هدوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ینعی  نایناهج  راگدرورپ  هیدـه  هفحت و  يارب  ندـش 
 : تسا

(2)  . هفحتلاو هل  کنم  هّیحتلاو  هدبک  هذلفو  هبلق  میمصو  همحل  هعضبو  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف 

 . 78/16 راونألا :  راحب  - 1
رطس 15.  200/100 راونألا :  راحب  - 2
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 . دوب ربمغیپ  يارب  راگدرورپ  هفحت  هیده و  هکنآ  شرگج و  هراپ  و  بلق ،  ماوق  وا و  نت  هراپ  ادخ ،  لوسر  رتخد  همطاف 

یتمظع تسا ،  نانز  رورس  مالسلا  اهیلع  همطاف  تمظع  الاو و  ماقم  لیلد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يریگ  هرانک  نیا  و 
 . تسا زجاع  نآ  نایب  ریرحت  زا  ملق  هک 

دنامب یقاب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شرـسمه  يرهاظ  يرادمامز  نامز  ات  هک  دیدرگن  یـضار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ   - 2
ماما شیامرف  هک  روطنامه  دراد ،  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  یتفارـش  رطاخب 
نمـض رد  ترـضح  نآ  تسا ،  بلطم  نیا  دـهاش  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  شرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 : دومرف رهاوخ  يرادلد  يارب  یتالمج 

.یّنم ًاریخ  تناک  یُّماو 

 . تفر ایند  زا  دوب  رتهب  نم  زا  هک  مردام 

 : تسا هتفگ  رعاش  و 

هلالج قوف  سیل  لالج  اهلو 

هلالج ّلج  هَّللا  لالج  ّالإ 

هلاون قوف  سیل  لاون  اهلو 

هلاون ّمع  هَّللا  لاون  ّالإ 

 . تسا هبترمدنلب  هک  يدنوادخ  تمظع  رگم  تسین ،  نآ  زا  رترب  هک  تسا  یتمظع  الاو و  ماقم  ترضح  نآ  يارب 

 . تسا یناگمه  وا  ششخب  هک  يدنوادخ  ششخب  اطع و  رگم  تسین ،  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  یششخب  اطع و  ترضح  نآ  يارب  و 

ًامالک هبشأ  ًادحأ  سانلا  نم  تیأر  ام   : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 31  / 282
مالسلا اهیلع  همطاف  زا  رت  هیبش  ار  یـسک  وگتفگ  ندرک و  مّلکت  رظن  زا  مدرم  نایم  رد  «. » مالـسلا اهیلع  همطاف  نم  هَّللا  لوسرب  ًاثیدحو 

« . مدیدن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب 

رد ار  وا  دیـسوب و  یم  ار  وا  كرابم  ياهتـسد  تفگ ،  یم  دمآ  شوخ  وا  هب  دش  یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یتقو 
یماگنه و  دیناشن ،  یم  دوخ  ياج 
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هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  تساخ و  یم  رب  ياج  زا  وا  دش ،  یم  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
(1)  . دیسوب یم  ار  وا  نینزان  ياهتسد  و  تفگ ،  یم  دمآ  شوخ  ملسو  هلآو  هیلع 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 32  / 283

.مالسلا اهیلع  همطاف  ییدث  نیب  ههجو  عضی  یّتح  هلیل  مانیال  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ناک 

نامه  ) شا همطاف  هنیـس  ود  نیب  ار  دوخ  كرابم  تروص  هکنآ  اـت  تفر  یمن  باوخ  هب  یبش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
(2)  . داهن یم  درک ) یم  مامشتسا  نآ  زا  ار  تشهب  يوب  هک  یّلحم 

 : دیوگ یم  كردتسم »  » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم   - 33  / 284

تسیچ دیروآ » يور  لامعا  نیرتهب  هب  « » لمعلا ریخ  یلع  ّیح   » يانعم دش :  لاوئس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدش  تیاور 
 : دومرف تسا ؟  لمع  مادک  و 

.هیالولا لمعلا :  ریخ 

 . تسا تیب  لها  ام  تیالو  لمع  نیرتهب 

 : دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  و 

.مالسلا مهیلعاهدلوو  همطاف  ّرب 

(3) .تسا مالسلا  مهیلعوا  نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ناسحا  یکین و  لمع ، نیرتهب 

هیلع هّمئألاداوج  ترـضح  هب  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  مساق  نب  یـسوم  زا  یفاک »  » فیرـش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک   - 34  / 285
 . درک فاوط  دیابن  ءایصوا  فرط  زا  دنتفگ :  نم  هب  منک ،  فاوط  ناتراوگرزب  ردپ  امش و  فرط  زا  متساوخ  مدرک :  ضرع  مالسلا 

.بقانم زا  لقن  هب  نمض ح 41  صو 40  25/43 ح 22 ، راونألا :  راحب  سلجم 14 ، 400 ح 40  یسوط : یلاما  - 1
 . راونألا حابصم  زا  لقن  هب  نمض ح 64  و ص 78   ، 42/43 راونألا :  راحب   ، 334/3 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 2

 : راونألا راحب  ، 326/3 بوشارهش : نبا  بقانم  241 ح2 ، دیحوتلا : 38 ح1 ، رابخألا : یناعم  زا  لـقن  هب  رطس 4   70/4 كردتسم : - 3
44/43 ح 44.
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 . تسا زیاج  نآ  و  نک ،  فاوط  یناوت  یم  هک  ردق  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

نم هب  منک ،  فاوط  ناتردپ  امش و  فرط  زا  هک  متفرگ  هزاجا  ًالبق  امـش  زا  نم  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  لاس  هس  زا  دعب  سپس 
 . مدرک لمع  نآ  هب  درک و  روطخ  يزیچ  ملد  رد  سپس  مدرک ،  فاوط  دناد  یم  ادخ  هک  يردق  نآ  نم  و  دیدومرف ،  هزاجا 

؟  درک روطخ  تلد  رد  يزیچ  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 : دندومرف هبترم  هس  ترـضح  نآ  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  زور  کی  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  مدرک :  ضرع 
و مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  فرط  زا  مّوس  زور  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  فرط  زا  مّود  زور  داب -  ادخ  لوسر  رب  دـنوادخ  دورد 

ترـضح فرط  زا  مشـش  زور  و  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماـما  فرط  زا  مجنپ  زور  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  فرط  زا  مراـهچ  زور 
گرزبردپ فرط  زا  متـشه  زور  مالـسلا و  امهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  فرط  زا  متفه  زور  و  مالـسلا ،  امهیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا 

زا ار  مهد  زور  هرخألاب  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  تردـپ  فرط  زا  مهن  زور  و  مالـسلا ،  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اـمش 
ار ادـخ  اـهنآ  تیـالو  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرب  ماـن  هک  ار  یناراوگرزب  نیا  و  منک ،  فاوـط  مدوـخ  يـالوم  رورـس و  امـش  فرط 

 . منک یم  شتسرپ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  هّمئألاداوج  ترضح 

.هریغ دابعلا  نم  لبقیال  يّذلا  نیدلاب  هَّللا  نیدت  هَّللاو  ًاذإ 

 . دنک یمن  لوبق  شناگدنب  زا  ار  نآ  زا  ریغ  دنوادخ  هک  ینک  یم  شتسرپ  ار  ادخ  ینید  هب  مسق  ادخب 

فاوط یهاـگ  ما و  هدرک  فاوط  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  ترداـم  فرط  زا  یهاـگ  و  مدرک :  ضرع  دـعب  دـیوگ :  یم  يوار 
 . ما هدرکن 

 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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.هَّللا ءاش  نإ  هلماع  تنأ  ام  لضفأ  ّهنإف  اذه ،  نم  رثکتسا 

(1)  . تسا هّیقب  زا  رتشیب  نآ  تلیضف  يا  هداد  ماجنا  هک  يراک  نیا  رد  اریز  روآ ،  اجب  رتدایز  ار  فاوط  نیا 

101/50 ح 15. راونألا :  راحب  ، 314/4 یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 485 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_430_1
http://www.ghaemiyeh.com


431 ص :

مراهچ شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

نآرق یحو و  ناماد  هتفای  شرورپ 

تفارش ملع و  هدش  لماک  و 

هیلع هَّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  نامی  نب  هفیذـح  زا  قراشم »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـسرب   - 1  / 286
 : دومرف یم  دوب و  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسد  هک  مدید  ار  ملسو 

.هّنجلا یف  هیّبحم  ّبحمو  هّنجلا ، یف  هّبحمو  هّنجلا ، یفل  ّهنإ  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلاو  هوفرعاف ، ّیلع  نبا  اذه  ساّنلا  اهّیأ 

وا تسا ،  وا  تردق  هضبق  رد  دّمحم  ناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دیـسانشب ،  ار  وا  تسا ،  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنزرف  نیا  مدرم !  يا 
(1)  . دوب دنهاوخ  تشهب  رد  زین  شناتسود  ناتسود  وا و  ناتسود  تسا ،  تشهب  رد 

 : دیوگ یم  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  هللا  همحر  یحیرط   - 2  / 287

ماما هب  مادک  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا 
 : دندومرف یم  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

 . امش يادف  مردام  ردپ و   (2) .یُّماو تنأ  یبأب 

 . 53 راونألا : قراشم  - 1
 . 44/1 نیرحبلا :  عمجم  - 2
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434 ص :

هّکم رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  مقرا  نب  دـیز  زا  تازجعملا » رداوـن   » باـتک رد  هللا  همحر  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم   - 3  / 288
يا هزجعم  هک  میدرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  دنتـشاد ،  روضح  اجنآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  میدوب و  يا  هّدع  اب  همّرکم 

یتاملک مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مدید  میتفگ  نینچ  یتقو  مینک ،  لقن  دوخ  ناتـسود  يارب  هفوک  رهـش  رد  ار  نآ  هک  دهد  ناشن  ام  هب 
 . دومرف

لوغـشم دوخ  راک  هب  لفاغ و  ناـیرج  نیا  زا  ماـگنه  نآ  رد  هّکم  لـها  تفرگ ،  رارق  اوه  رد  هکنیا  اـت  تفر  ـالاب  هبعک  هناـخ  ناـهگان 
هّدع تسا ،  هداعلا  قراخ  بیجع و  راک  نیا  دنتفگ :  یضعب  و  تسا ،  رحس  نیا  دنتفگ :  یضعب  دندوب  هّیـضق  دهاش  هک  اهنآ  دندوب ، 

(1)  . دینادرگرب دوخ  ياج  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دوب ،  ّقلعم  اوه  رد  نآ  دندرک و  روبع  هناخ  نآ  ریز  زا  يدایز 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  یلجب  یلع  نب  دـیمح  زا  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  لـئاضف   » باـتک رد   - 4  / 289
 : دومرف ملسو  هلآو 

 : دنک یم  ضرع  تشهب  دنوش ،  یم  هدنار  تشهب  فرط  هب  تشهب  لها  هک  یماگنه 

؟ نینکرب یننّیزت  نأ  ینتدعو  دق  سیلأ  ّبر  ای 

؟  یشخب تنیز  یساسا  هیاپ  ود  هب  ارم  هک  يدادن  هدعو  نم  هب  ایآ  ادنوادخ ! 

؟ مالسلا امهیلع  نیسحلاو  نسحلاب  کتنّیز  دق  سیلأ  دسر :  ادن 

؟  مدادن تنیز  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  ار  وت  ایآ 

(2)  . دنک یم  زان  سورع  هک  روطنامه  دنک  زان  دوخ  هب  نآ  ندینش  اب  تشهب 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  رباج  زا  هللا  همحر  يربط  ریرج  نب  دّمحم   - 5  / 290

هکنآ زا  دعب  و  دنام ،  اجنآ  رد  زور  هس  و  دیدرگ ،  دیدپان  نامسآ  رد  تفر و  الاب  اوه  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
راقو شمارآ و  دمآ  دورف 

238/4 ح 21. زجاعملا : هنیدم  169 ح 15 ، همامإلا : لئالد  104 ح 10 ، تازجعملا : رداون  - 1
(. فالتخا یمک  اب   ) 276/43 و293 و304 راونألا :  راحب  - 2
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435 ص :

 : دومرف دوب و  هتفای  یّصاخ 

 . ُتلن ام  ُتلن  یئابآ  حورب 

(1)  . متفای تسد  متساوخ  هچنآ  هب  مسق  مناردپ  حور  هب 

تسا نکمم  هنوگچ  مّوس  ثیدح  رد  دور و  الاب  دوخ  مسج  اب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش :  هتفگ  رگا  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
؟ دور الاب  هبعک  هناخ 

 . دینک هعجارم  اجنآ  هب  دش ،  رکذ  لّوا  شخب  زا  ثیدح 27  رد  لاکشا  نیا  باوج  میئوگ :  یم  خساپ  رد 

یبتجم نسح  ماما  هب  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  ریرج  نبا  زا  زجاعملا » هنیدـم   » باتک رد  هرـس  سدـق  ینارحب  مشاه  دّیـس   - 6  / 291
 . منک لقن  نارگید  يارب  ار  نآ  نم  ات  دیهد  ناشن  يا  هژیو  هزجعم  نم  هب  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع 

سپـس دـیدرگ  دـیدپان  تفر و  نیمز  نورد  هب  دوخ  زامن  هاـگیاج  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدومن  ار  تساوخرد  نیا  نوچ 
 : دومرف تشاد و  هارمه  هب  یگرزب  یهام  هک  یلاح  رد  تشگرب 

 . عبسلا روحبلا  نم  هب  کتئج 

 . ما هدروآ  هناگتفه  ياهایرد  زا  ار  نآ 

(2)  . مداد ماعط  نآ  اب  ار  ناتسود  زا  یعمج  مدرب و  دوخ  اب  متفرگ و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  یهام  دیوگ :  یم  ریرج  نبا 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  هراجح  نب  دّمحم  زا  هللا  همحر  يربط  ریرج  نب  دّمحم   - 7  / 292

 ، دز ادـص  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتـشذگ  یم  وا  رانک  زا  وهآ  يا  هّدـع  هک  یلاـح  رد  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
وا لباقم  رد  دنداد و  باوج  یگمه 

233/4 ح 13. زجاعملا : هنیدم  166 ح7 ، همامالا : لئالد  100 ح3 ، تازجعملا : رداون  - 1
237/4 ح 20. زجاعملا : هنیدم  - 2
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436 ص :

 . دندش رضاح 

 . هدب ناشن  ام  هب  ینامسآ  يا  هزجعم  دنتسه ،  یشحو  تاناویح  اهنیا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  میدرک :  ضرع 

هاگنآ درک ،  هطاحا  ار  هنیدم  ياه  هناخ  همه  دمآ و  دورف  يرون  دش ،  زاب  نآ  ياهرد  ایوگ  درک ،  هاگن  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . دوش بارخ  دوب  کیدزن  هک  درک  ندیزرل  هب  عورش  اه  هناخ 

 . نادرگرب ار  نآ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  میدرک :  ضرع 

انیف هحوَرب ، حّورنو  هَّللا  رونب  رّونن  نیّیناحورلا ، رّونن  رونلا ، نحنو  نورمآلا ، نحنو  نورخآلاو ، نولّوألا  نحن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.رخآلاک اّنم  لّوألاو  لّوألاک ، اّنم  رخآلا  هندعم ، انیلإو  هنکسم 

ام رما  هک  میتسه  ینایاورنامرف  ام  و  دریذپ ،  یم  نایاپ  ام  اب  یتسه  هک  میتسه  رخآ  ام  و  هدـش ،  زاغآ  ام  اب  شنیرفآ  هک  میتسه  لّوا  ام 
هب رّونم و  ار  اهنآ  دنوادخ  رون  هب  میشخب ، یم  ینشور  ار  ناگتشرف  هک  میتسه  يرون  ام  دننک ،  یم  تعاطا  ًانیوکت  تادوجوم  همه  ار 

و ام ،  رخآ  دـننام  ام  لّوا  تسا .  ام  يوس  هب  نآ  ندـعم  ام و  رد  يدـنوادخ  رون  هاگیاج  مینادرگ ،  یم  رورـسم  ار  اهنآ  یهلا  تراشب 
(2) . (1) تسا ام  لّوا  دننامه  ام  رخآ 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ذقنم  نب  دعس  زا  هللا  همحر  يربط  زین  و   - 8  / 293

هب دوخ  ياج  زا  ار  نآ  ای  درب -  الاب  ار  هبعک  هناخ  درک و  يراج  نابز  رب  یتاملک  هک  مدید  هّکم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
 . میدرک بّجعت  نآ  هدهاشم  زا  و  درک -  لقتنم  رگید  ياج 

و دـنیآ ،  یم  ام  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دـننام  تافـص  ریاس  تردـق و  ملع و  رظن  زا  دـنا  هدـمآ  ام  زا  لـبق  هک  یناـماما  ینعی  - 1
ماگنه دـننامه  رمع  رخآ  رد  تافـص  ریاس  تردـق و  ملع و  رظن  زا  اـم  هک :  درک  ینعم  هنوگنیا  ار  تراـبع  ناوتب  دـیاش  و  سکعلاـب . 

 . تسا ام  رمع  رخآ  دننامه  ام  تردق  ملع و  تدالو  ماگنه  رد  زین  و  تدالو ، 
236/4 ح 19. زجاعملا : هنیدم  168 ح 13 ، همامالا : لئالد  103 ح 8 ،  تازجعملا : رداون  - 2
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437 ص :

هفوـک رهـش  مظعا  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  اـت  دـندرک  یمن  قیدـصت  ار  اـم  میدرک و  یم  لـقن  نارگید  يارب  ار  هزجعم  نیا 
؟  دیدرکن نانچ  نینچ و  امش  ایآ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  میدرک :  ضرع  راوگرزب  نآ  رضحم  رد  میدرک و  تاقالم 

 . یلعألا رهنو  تارفلا  رهن  نیرهنلا : یقتلم  وهو   (1) هّقب مف  یلإ  مکدجسم  تلّوحل  تئش  ول  دومرف : 

 . منک یم  لقتنم  یلعا  رهن  تارف و  رهن  ینعی  رهن  ود  دروخرب  ّلحم  هب  ار  امش  دجسم  نیمه  مهاوخب  رگا 

ياج هب  ار  نآ  سپـس  داد و  ماجنا  وا  دـهد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  میدرک  تساوخرد  وا  زا  دومرف ،  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتقو 
(2)  . میدرک یم  قیدصت  هفوک  رد  ار  ترضح  نآ  تازجعم  نآ  زا  دعب  ام  و  دینادرگرب ،  دوخ 

یلاما  » و حیرش » نبا  یلاما  « ، » یناعمس لئاضف  « ، » یفطـصملا فرـش  « ، » دمحا لئاضف  « ، » يذمرت عماج   » ياه باتک  رد   - 9  / 294
 : تسا هدش  لقن  هّطب » نب  هنابإ 

 : دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(3)  . همایقلا موی  هّنجلا  یف  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهُّماو  امهابأو  نیذه  ّبحأو  ینّبحأ  نم 

 . تسا نم  هجرد  رد  نم و  اب  تشهب  رد  تمایق  يادرف  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ود  نیا  ردام  ردپ و  دنزرف و  ود  نیا  ارم و  سک  ره 

 : تسا هتفگ  هدروآرد و  مظن  هب  ار  ثیدح  نیا  رابخألا » مظن   » باتک رد  نیسحلاوبا 

 . تارفلا یطاش ء  یلع  هنیدم  هّقب ؛  - 1
238/4 ح 22. زجاعملا : هنیدم  169 ح 16 ، همامالا : لئالد  104 ح 11 ، تازجعملا : رداون  - 2

نازیم ، 395 هدمعلا :  یـسراف ،( عبط   ( باب 27  267 یفطصملا :  فرـش  ، 77/1 دمحا : دنسم  ح 3733 ،  641/5 يذـمرتلا : عماج  - 3
.175/9 قاقحإلا : ، 297/2 بیذهتلا : بیذهت  ، 270/2 لامکلا : بیذهت  ، 117/3 لادتعإلا :
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438 ص :

عمجم یف  ُهبحصو  لاقو  ًاموی  هونِصو *** نیسحلا  دی  ّیبنلا  ذخأ 

(1) یعم هنکسم  دلخلاف  امهیوبأ  وأ *** نیذه  وأ  موق  ای  ینّدو  نم 

 : دومرف دوب  شنارای  زا  یعمج  رد  هکیلاح  رد  تفرگ و  ار  شردارب  نیسح و  تسد  يزور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

 . تسا نم  اب  تشهب  رد  وا  و  تسا ،  وا  هاگیاج  تشهب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ناشردام  ردپ و  ار و  ود  نیا  ارم و  سک  ره  مدرم !  يا 

رد تشگ  یم  رضاح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور   - 10  / 295
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  كراـبم  ياـه  بل  زا  ار  یهلا  یحو  دوب ،  هتـشذگن  وا  فیرـش  ّنس  زا  رتشیب  لاـس  تفه  هک  یلاـح 
اهیلع يربک  هقیّدص  شردام  يارب  دوب  هدرک  ظفح  ار  هچنآ  تشگ  یمرب  هناخ  هب  یتقو  و  درک ،  یم  ظفح  ار  نآ  دینـش و  یم  ملـسو 

زا ار  یحو  نآرق و  زا  يا  هزات  تاملک  دمآ  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگره  و  درک .  یم  وگزاب  مالـسلا 
؟  ینک یم  لقن  اجک  زا  ار  اهنیا  هک :  دومرف  یم  لاوئس  ترضح  نآ  زا  دینش ،  یم  وا 

 . مالسلا هیلع  نسح  تدنزرف  زا  درک :  یم  ضرع 

یحو ینارون  تاملک  تساوخ  یم  و  دش ،  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنیا  ات  تشگ  ناهنپ  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 
 . دش مهرد  شتاملک  داتفا و  هزرل  هب  هکلب  دنک ،  تبحص  هتشذگ  لثم  تسناوتن  یلو  دنک  وگزاب  دوب  هدینش  هک  ار  یهلا 

 : درک ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ،  بّجعت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  شردام 

 . ینفقوأ دق  هعامتساو  ینعمسی  ًاریبک  ّنإف  هاُّما ، ای  نیبجعتال 

 . تسا هتشاد  زاب  مّلکت  زا  ارم  وا  ندینش  دهد و  یم  شوگ  نم  راتفگ  هب  یگرزب  صخش  زورما  ایوگ  نکن ،  بّجعت  ردام !  يا 

.611/1 راحبلا : هنیفس  ، 382/3 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 493 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_438_1
http://www.ghaemiyeh.com


439 ص :

 . دیسوب ار  شدنبلد  دنزرف  و  دش ،  جراخ  دوخ  ّلحم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  تیاور  رد  و 

.یناعری ًادّیس  ّلعل  یناسل ، ّلکو  ینایب  ّلق  هاُّما  ای 

(1)  . تسا نم  بقارم  يراوگرزب  ياقآ  ایوگ  تسا  هدیدرگ  ناوتان  منابز  اسران و  منایب  ردام !  يا 

شراوگرزب ردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا » یناعم   » باـتک رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش   - 11  / 296
 : هک تسا  هدرک  تیاور 

ادخ لوسر  هب  دوب  یتشهب  ياه  هچراپ  زا  یمشیربا  يا  هچراپ  نایم  هکیلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  كرابم  مان  لیئربج 
(2)  . تسا نسح  مان  زا  هتفرگرب  نیسح  مان  و  درک ،  هیده  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هک دنتشهب  رد  تخرد  ود  مسا  نیسح  نسح و  هک  دوش  یم  رهاظ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یقراب  هورع  تیاور  زا  و 
 . دنا هدروخ  تخرد  ود  نآ  هویم  زا  جارعم  بش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نآ هب  مالسلا  مهیلع  همطاف  دنزرف  ود  هکنآ  ات  درک  ناهنپ  مدرم  زا  ار  مسا  ود  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاکح  و 
(3)  . دنوش يراذگمان 

ياهدنب تفرگ  یم  وضو  هاگره  هک  دوب  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیوگ :  یم  بقانم »  » باتک رد  بوشارهـش  نبا   - 12  / 297
 : دومرف دندرک ،  لاوئس  ترضح  نآ  زا  ار  شتّلع  یتقو  دش ،  یم  درز  شکرابم  گنر  و  دیزرل ،  یم  شندب 

 . هلصافم دعترتو  هنول  ّرفصی  نأ  شرعلا  ّبر  يدی  نیب  فقو  نم  ّلک  یلع  ّقح 

.9 نیطبسلا : یلاعم  لیذ ح 11 ،  338/43 راونألا :  راحب   ، 8/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
241/43 ح 11. راونألا :  راحب  139/1 ح9 ، عئارشلا : للع  55 ح8 ،  رابخألا : یناعم  - 2

ّفلؤم ًارهاـظ  و  . 351 یحیرط :  بــختنم   ، 488/10 قاقحإلا : ، 158/1 ءامـسألا : بیذهت  نمـض ح 73 ،  314/43 راونألا : راـحب  - 3
 . تسا هدرک  لقن  « 601/1 راحبلا : هنیفس   » زا ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر 
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440 ص :

 . ددرگ درز  شگنر  و  دتفا ،  شمادنا  رب  هزرل  دنک  یم  ادیپ  روضح  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  سک  ره  تسا  راوازس 

 : تفگ یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  دیسر  یم  دجسم  رد  رانک  هک  یماگنه  و 

(1)  . میرک ای  كَْدنِع  ام  ِلیمَِجب  يدنِع  ام  حیبَق  نَع  زَواجَتَف  یسُْملا ُء ،  َكاتَأ  ْدَق  ُنسُحم  ای  َِکباِبب ،  َکُْفیَض  یهلإ 

زا تدوخ  ياه  یبوخ  هب  تسا ،  هدـمآ  وت  دزن  يراکهنگ  هدـنب  راکوکین  يا  تسا ،  هداتـسیا  تا  هناـخ  ِرد  وت  ناـمهیم  اراـگدرورپ ! 
 . هدنشخب راوگرزب  يا  رذگرد ،  نم  ياهیتشز  اهیدب و 

هدایپ دش  یم  ّجح  رفس  مزاع  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگ :  یم  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 13  / 298
ندـمآ نوریب  ای  داتفا ،  یم  ربق  دای  هب  یتقو  و  تخیر ،  یم  کشا  درک  یم  گرم  دای  هک  یماگنه  تفر ،  یم  هنهرب  ياپ  اب  یهاـگ  و 

یهلا و هاگشیپ  رد  روضح  هنحص  زا  نوچ  و  درک ،  یم  هیرگ  دروآ ؛  یم  رطاخ  هب  ار  طارص  زا  نتشذگ  ای  رشحم و  يارحص  ربق و  زا 
 . تشگ یم  شوهیب  دیشک و  یم  يدایرف  درک  یم  دای  لامعا  یسررب 

 . داتفا یم  شندب  ياهدنب  شمادنا و  رب  هزرل  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  داتسیا  یم  زامن  هب  نوچ  و 

دنوادـخ زا  دـیچیپ ،  یم  دوـخ  هـب  هدـیزگ  راـم  دـننام  دـش و  یم  ناـشیرپ  هتفــشآ و  درک  یم  خزود  تـشهب و  داـی  هـک  یماـگنه  و 
(2)  . درب یم  هانپ  وا  هب  خزود  شتآ  زا  و  دومن ،  یم  تشهب  تساوخرد 

هس یتیاور  قبط  و  راب -  ود  ار  دوخ  لاوما  مامت  هک  تسا  هدش  تیاور  و 

 . 339/43 ح 13 راونألا :  راحب  354/1 ح 4 ،  كردتسملا :   ، 14/4 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 1
.12 نیطبسلا : یلاعم  53/3 ح1 ، راربألا : هیلح  331/43 ح1 ، راونألاراحب : ، 33 سلجم 224 ح10  قودص : یلاما  - 2
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441 ص :

(1)  . تفر ّجح  هب  هدایپ  هبترم  جنپ  تسیب و  و  درک ،  میسقت  ارقف  نیب  هبترم - 

مدینش قاحسا  نب  دّمحم  زا  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دعس  نب  میهاربا  زا  هللا  همحر  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا   - 14  / 299
:

هک مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح  نامه  رد  دندرک ،  یم  يزاب  دندوب و  كدوک  ود  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
(2)  . دباتش یم  شردپ  فرط  هب  يدنزرف  هک  روطنامه  داتفا  هار  هب  وا  فرط  هب  ًاروف  تخرد  نآ  و  دز ،  ادص  ار  یئامرخ  تخرد 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سایإ  نب  هصیبق  زا  هرس  سدق  يربط  زین  و   - 15  / 300

داز و چیه  تشاد  هک  یبکرم  زج  دوب و  هزور  ترضح  نآ  متفر ،  یم  ماش  فرط  هب  مدوب و  رفسمه  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب 
ایوگ سپ  تشاد ،  اپب  ار  زامن  دیسر ،  ارف  هضیرف  تقو  دش و  دیدپان  دیشروخ  رون  یخرـس  هکنیمه  دوب ،  هتـشادنرب  دوخ  اب  يا  هشوت 

اه و تشط  زین  هویم و  اذغ و  ياهفرظ  دوخ  اب  دندمآ و  دورف  یناگتـشرف  دیدرگ ،  نازیوآ  یئاهغارچ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد 
هیلع ماما  میدروخ ،  هرفـس  نآ  مرگ  درـس و  زا  میدوب ،  رفن  داتفه  ام  دـش و  هدـینارتسگ  هرفـس  دـنداهن ،  نیمز  رب  ار  بآ  ياه  هباـتفآ 

(3)  . دندینادرگرب ار  اهنآ  دشاب  هدش  مک  يزیچ  هکنیا  نودب  هبترم  ود  میدش ،  ریس  یگمه  ام  مالسلا و 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  هّمئألا  داوج  ترضح  زا  هرس  سدق  يربط   - 16  / 301

نآ فارطا  رد  مدرم  دنتسشن ،  دندش و  دجسم  دراو  ناملس  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ترضح نآ  رب  دش و  دراو  هتسارآ  يرهاظ  وکین و  لیامش  لکش و  اب  يدرم  هاگان  دندش ،  عمج  ترضح 

 . دش رکذ  ًالبق  هک  بقانم  زا  لقن  هب  نمض ح 13   339/43 راونألا : راحب  - 1
231/4 ح 10. زجاعملا : هنیدم  164 ح4 ، همامإلا : لئالد  100 ح1 ، تازجعملا : رداون  - 2

235/4 ح 16. زجاعملا : هنیدم  167 ح 10 ، همامإلا : لئالد  102 ح6 ، تازجعملا : رداون  - 3
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442 ص :

 . تسشن درک و  مالس 

یندوشخبان و هانگ  مدرم  هک  مناد  یم  یتفگ  باوج  ار  اهنآ  رگا  منک ،  یم  شسرپ  هس  امش  زا  نانمؤم !  ریما  يا  درک :  ضرع  سپس 
یتفگن و باوج  رگا  و  دنا ،  هدیزگرب  ار  يرگید  هک  دنا  هدنکفا  تکاله  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  دنا و  هدش  بکترم  ار  یگرزب 

 . یتسه ناسکی  اهنآ  وت و  هک  مناد  یم  يدادن  نم  تالاوئس  هب  بسانم  خساپ 

 : درک ضرع  نک ،  لاوئس  دهاوخ  یم  تلد  هچنآ  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ لاوخألاو مامعألا  هدلو  هبشی  فیک  لجرلا  نعو  یسنیو ؟ رکذی  فیک  لجرلا  نعو  هحور ؟ بهذت  نیأ  مان  اذإ  لجرلا  نع  ینربخأ 

شومارف هنوگچ  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  یبلطم  ناـسنا  هنوگچ  و  دور ؟  یم  اـجک  وا  حور  باوخ  ماـگنه  یمدآ  هک  هدـب  ربخ  نم  هب 
 . دوش یم  دوخ  ياه  یئاد  اهومع و  هیبش  یهاگ  دنزرف  هک  دوش  یم  هنوگچ  و  دیامن ،  یم 

 : دومرف درک و  ور  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  دش  مامت  شتالاوئس  صخش  نآ  یتقو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 . وگب ار  صخش  نیا  تالاوئس  خساپ  وت  دّمحم !  وبا  يا 

 : هکتسنیا شخساپ  دور ؟  یم  اجک  وا  حور  دباوخ  یم  صخش  یتقو  یتفگ :  هک  لّوا  لاوئس  اّما  دومرف :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

دنوادخ رگا  سپ  دهد ،  تکرح  ندش  رادـیب  يارب  ار  دوخ  صخـش  نآ  هک  یتقو  ات  ددرگ  یم  هتخیوآ  اوه  هب  داب  و  داب ،  هب  وا  حور 
هجیتن رد  دـشک ،  یم  دوخ  يوس  هب  ار  اوه  داب  ار و  داب  حور  نآ  دـهد ،  هزاجا  نآ  بحاص  يارب  حور  نتـشگرب  هب  یلاعت  كراـبت و 
هّیـضق دـهدن  هزاـجا  حور  تـشگرب  هـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  رگا  و  دریگ ،  یم  ياـج  شبحاـص  ندـب  رد  ددرگ و  یمرب  حور 
یمنرب شبحاص  ندب  هب  ربق  زا  ندش  جراخ  ماگنه  ات  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  حور  نآ  داب  ار و  داب  اوه  ینعی  دوش  یم  سکعرب 

 . ددرگ

 : هکتسنیا شباوج  یشومارف ،  يروآدای و  هب  تبسن  مّود  لاوئس  اّما  و 

تاولـص دروآ  داـیب  ار  یبـلطم  دـهاوخ  یم  یتـقو  رگا  تسا ،  هـتفرگ  رارق  یـشوپور  نآ  يور  رب  تـسا و  یفرظ  ناـیم  رد  یمدآ  لد 
لآ دّمحم و  رب  یلماک 
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443 ص :

صخـش نآ  دوش و  یم  نشور  يریبـعت  هب  هدوـشگ و  بلق  دور ،  یم  راـنک  فرظ  نآ  يور  زا  هدرپ  دتـسرفب ،  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم 
نودب ینعی  صقان  ار  تاولص  ای  دتسرفن  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  رگا  و  دروآ ،  یم  دایب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ 

فرطرب وا  یـشومارف  دنام و  یم  کیرات  هنوگ  نامه  بلق  هجیتن  رد  دور ،  یمن  رانک  نآ  يور  زا  شوپور  دیوگب  دّـمحم » لآ   » رکذ
 . دوش یمن 

 : هکتسنیا شخساپ  يدیسرپ  اه  یئاد  اهومع و  هب  دنزرف  تهابش  زا  هک  مّوس  لاوئس  اّما  و 

نآ دشابن  بارطضا  هزرل و  راچد  ندب  شمارآ و  ياراد  شیاهگر  مارآ و  وا  بلق  رگا  دوش  یم  رتسبمه  شرـسمه  اب  یـصخش  یتقو 
بلق شمارآ  زا  صخش  نآ  فالخرب  رگا  یلو  دیآ ،  یم  ایند  هب  شردام  ردپ و  هیبش  دنزرف  دریگ و  یم  رارق  محر  دوخ  لخاد  هفطن 

دنک یم  ادیپ  شزرل  هفطن  دشاب  بارطـضا  هزرل و  راچد  رگید  هضراع  ای  تشحو و  سرت و  رطاخب  شندب  دشابن و  رادروخرب  اهگر  و 
زا یگر  رب  رگا  دوش و  یم  شیاهومع  هیبش  دنزرف  تفرگ  رارق  اهومع  ياهگر  زا  یگر  رب  رگا  دریگ ؛  یم  رارق  اهگر  زا  یضعب  رب  و 

 . دوش یم  شیاه  یئاد  هیبش  دنزرف  تفرگ  رارق  اه  یئاد  ياهگر 

 : درک ضرع  دینش  ار  دوخ  ياهلاوئس  خساپ  هکنآ  زا  دعب  هدننک  لاوئس  صخش 

هللا یلـص  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  و  مهد ،  یم  یهاوگ  نآ  هب  هراومه  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  یئادـخ  هک  مهد  یم  تداهش 
 . مهد یم  یهاوگ  نآ  هب  هتسویپ  و  تسا ،  وا  هداتسرف  ملسو  هلآو  هیلع 

زا دعب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مهد  یم  تداهـش  و  درک :  ضرع  دومن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هراشا  دعب 
ماما هب  هراـشا  سپـس  ینک ،  یم  راکـشآ  ار  وا  نشور  لـیالد  ینعی  وا  نیهارب  یتسه و  وا  نیـشناج  وت  هدرک و  ّتیـصو  وت  هب  شدوخ 

 : درک ضرع  دومن و  مالسلا  هیلع  نسح 

سپـس و  يراد ،  یم  اپرب  ار  وا  لیالد  اه و  تّجح  نامه  و  یتسه ،  وا  نیـشناج  یـصو و  تردـپ  زا  دـعب  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
 : درک ضرع 

دهد یم  هئارا  ناهرب  لیلد و  مدرم  يارب  تسا و  یهلا  تّجح  شردارب  زا  دعب  تدیشر  دنزرف  یلع  نب  نیسح  هک  مهد  یم  تداهش  و 
تداهش و  ، 
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 . دراد شود  هب  ار  تیاده  مچرپ  وا  زا  دعب  ینعی  تسا  نیسح  رما  هدنراد  اپرب  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  مهد  یم 

 . تسا وا  هار  هدنهد  همادا  تسا و  نیسحلا  نب  ّیلع  رما  هدنراداپرب  یلع  نب  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  ياورنامرف  یلع و  نب  دّمحم  رما  هدنراداپرب  دّمحم  نب  رفعج  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  روما  رادرایتخا  دّمحم و  نب  رفعج  رما  هدنراداپرب  رفعج  نب  یسوم  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  نامدرم  ربهر  رفعج و  نب  یسوم  رما  هدنراداپرب  یسوم  نب  ّیلع  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  سنا  نج و  ياوشیپ  یسوم و  نب  ّیلع  رما  هدنراداپرب  یلع  نب  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  روما  رادمامز  یلع و  نب  دّمحم  رما  هدنراداپرب  دّمحم  نب  ّیلع  هک  مهد  یم  تداهش  و 

 . تسا وا  زا  دعب  نایعیش  رگتیاده  دّمحم و  نب  ّیلع  رما  هدنراداپرب  یلع  نب  نسح  هک  مهد  یم  تداهش  و 

، ًاروج تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  اهألمیف  هرمأ  رهظی  یّتح  یّنکیالو  یّمسیال  ّیلع  نب  نسحلا  دلو  نم  ًالجر  ّنأ  دهشأو 

روهظ هکنآ  ات  تفگ  دیابن  ار  شا  هینک  وا و  یلصا  مان  تسا ،  یلع  نب  نسح  نادنزرف  زا  يدرم  ماما  نیرخآ  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
 . دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و 

 . تفر تساخرب و  اج  زا  نانمؤم و  ریما  يا  داب  وت  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  دورد و  درک :  ضرع  نآ  زا  دعب  و 

؟  دور یم  اجک  نیبب  ورب و  صخش  نیا  لابند  هب  دّمحم !  وبا  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ياپ هکنیمه  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تشگرب  یتقو  و  دش ،  جراخ  دجـسم  زا  وا  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
نوریب دجسم  زا  ار  دوخ 
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 . تفر اجک  هب  دش و  هچ  مدیمهفن  تشاذگ 

؟  یتخانش ار  وا  ایآ  دّمحم !  وبا  يا  دومرف : 

 . دنرتاناد نانمؤم  ریما  شلوسر و  ادخ و  درک :  ضرع 

(1)  . دوب مالسلا  هیلع  رضخ  وا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

لَعْجَیَو هتَمْحَر  نِم  ْنیَْلفِک  مُِکتُْؤی  ِهلوُسَِرب  اُونِمآَو  هَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  بقانم »  » باتک رد   - 17  / 302
یفطـصم دّمحم  ینعی  شا  هداتـسرف  ادخ و  لوسر  هب  دینک و  هشیپ  اوقت  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (2)« ِهب نوُشْمَت  ًارُون  مَکل 

هار نآ  یئانشور  اب  هک  دهد  رارق  يرون  دیامرف و  اطع  دوخ  تمحر  زا  بیصن  ود  امـش  هب  ات  دیروآ  نامیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیئامیپب ، » ار  تشهب 

.مالسلا هیلع  ّیلع  رونلاو  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  نیلفکلا : 

تـسا مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  كراـبم  دوجو  رون  زا  دوصقم  مالـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هیآ  نیا  رد  نیلفک »  » زا دارم 
(3).

ود هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک   (4)« نینیس ِروُطَو  نُوْتیزلاَو ×  نیتلاَو   » هفیرـش هیآ  ود  نیا  لیذ  رد  باتک  نامه  رد  و   - 18  / 303
تسا هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  تسا ،  هدرک  دای  مسق  انیـس  روط  هب  زین  نوتیز و  ریجنا و  فورعم  هویم 

 : دومرف هک 

414/36 راونألا : راـحب  ح 35 ،  65/1 راـبخألا : نویع  ، 313 نیدـلا : لامک  ح 199 ،  274 نساحملا : ح 26 ،  174 همامإلا : لـئالد  - 1
زا ار  نآ  اـم  و  دوـب ،  هدرک  رکذ  رـصتخم  ار  ثیدـح  نیا  هللا  همحر  فـّلؤم  . 291/2 بولقلا : داـشرإ  ح 1 ،  33/3 راربـألا : هیلح  ح1 ،

 . میدرک لقن  لماک  روط  هب  ردصم 
 . هیآ 28 دیدح ،  هروس  - 2

یـسلجم و  تسا ،  هدرک  لقن  ساـّبع  نبا  زا  468 ح2  دوـخ :  ریـسفت  رد  ار  نآ  هللا  هـمحر  تارف  ، 380/3 بوشارهـش : نبا  بقانم  - 3
هللا همحر  نیدلا  فرش  دّیس  زین  و  تسا ،  هدروآ  باتک  نآ  زا  لقن  هب  و 307/43 ح 70  317/23 ح 26 ، راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر 
دّیـس و  تسا ،  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هَّللادـبع  نب  رباج  زا  669/2 ح 28  تایآلا : لیوأت  باـتک  رد 

 . تسا هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  300/4 ح 6  ناهرب :  ریسفت  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ینارحب  مشاه 
 . هیآ 1 و 2 نیت ،  هروس  - 4
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.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نیمألا  دلبلاو  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینیس  روطو  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  نوتیزلاو ، نیتلا 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  نینیـس » روط   » زا دارم  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هفیرـش  هیآ  رد  نوتیز » نیت و   » زا دارم 
(1)  . تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ادخ  لوسر  سّدقم  دوجو  ناما ،  نما و  رهش  ینعی  نیمأ » دلب   » زا دوصقم 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 19  / 304

مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما و  مدوب و  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  رد  يزور 
 ، درک هیده  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  هدروآ و  یبیـس  دوخ  اب  دمآ و  دورف  لیئربج  هاگان  هک  دنتـشاد  روضح 

تفریذپ و ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  درک ،  هیده  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تفریذپ و  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
ماما هب  تفرگ و  ار  بیـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دینادرگرب ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دیـسوب و 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  دیـسوب و  هتفریذـپ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  درک ،  هیدـه  مالـسلا  هـیلع  نـسح 
درک و هیده  مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  نیسح و  ماما  هب  هنوگ  نامه  ار  بیس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دینادرگرب ، 

هیلع نینمؤملاریما  یتقو  دنداد ،  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  هب  راب  نیرخآ  يارب  و  دندینادرگرب ،  نآ  ندیسوب  زا  دعب  اهنآ 
ات هک  دیـشخرد  نآ  زا  يروـن  سپ  دـیدرگ ،  مین  ود  داـتفا و  نیمز  يور  هب  شکراـبم  تسد  زا  دـنادرگرب ،  ار  نآ  تساوـخ  مالـسلا 

 : تسا هدش  هتشون  نآ  رب  راگدرورپ  تردق  ملق  هب  رطس  ود  هک  میدید  و  درک ،  نشور  ار  نامسآ 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

موی امهیّبحمل  نامأو  هَّللا ، لوسر  یطبس  نیسحلاو  نسحلاو  ءارهزلا  همطافو  یضترملا  ّیلعو  یفطصملا  دّمحم  یلإ  هَّللا  نم  هّیحت 

رد ار  نآ  و  477/4 ح4 ،  ناهرب :  ریسفت  105/24 ح 15 و 291/43 ح54 ، راونألاراحب : رطس 1 ،  394/3 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  فالتخا ) یمک  اب   ) 814/2 ح4 تایآلا :  لیوأت  باتک 
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(1) .رانلا نم  همایقلا 

ربمغیپ طبس  ود  همطاف و  یلع ، یفطصم ،  دّمحم  شلوسر  هب  راگدرورپ  فرط  زا  تسا  يا  هیده  نیا  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
 . تسا تمایق  شتآ  زا  ناشیا  ناتسود  يارب  يا  همان  ناما  و  نیسح ،  ماما  نسح و  ماما  ینعی 

 ، دندوب هتـشون  یّطخ  مادک  ره  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک :  تسا  هدش  تیاور  باتک  نامه  رد  زین  و   - 20  / 305
 : دومرف شردارب  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

 . تسا وت  ّطخ  زا  رتابیز  نم  طخ 

ضرع مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  ردام  هب  ود  ره  تسا ،  رتابیز  نم  ّطخ  هکلب  تسین  روطنیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دینک يرواد  رفن  ود  ام  نیب  امش  دندرک : 

دینک لاوئس  مالسلا  هیلع  یلع  ناتردپ  زا  دومرف :  اذل  دنوش  رطاخ  هدرزآ  ود  نآ  زا  یکی  تشادن  تسود  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
دوخ ّدـج  زا  دومرف :  رطاخ  نیمه  هب  دـنوش  ّتیذا  زیزع  ود  نآ  زا  یکی  دوبن  لیام  مه  وا  دـندرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  یتقو  ، 

 . دینک لاوئس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لیئربج یتقو  منک ،  لاوئـس  لیئربج  زا  ات  منک  یمن  يرواد  تواضق و  امـش  نیب  نم  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا یلو  مـنک  یمن  مـکح  نـم  درک :  ضرع  لیفارـسا  و  دـنک ،  يرواد  لیفارـسا  اـت  مـنک  یمن  يرواد  نـم  درک :  ضرع  مـه  وا  دـمآ 

 . دنک تواضق  وا  ات  منک  یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ 

 . دنک يرواد  دیاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ناشردام  یلو  منک  یمن  يرواد  مه  نم  دومرف :  دومن ،  تلأسم  یهلا  هاگرد  زا  یتقو 

 . منک یم  يرواد  هدرک و  تعاطا  ار  وت  نامرف  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف 

يور امـش  نیب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  ياهدـیراورم  نم  دومرف :  شنامـشچ  رون  ود  هب  تشاد  يدـنب  ندرگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
زا مادک  ره  مزیر ،  یم  نیمز 

.659 مارملا : هیاغ  تبقنم 8 ،   26 هبقنم : هئام  307/43 ح 72 ، راونألا : راحب  - 1
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رانک ماگنه  نیا  رد  لیئربج  تخیر ،  نیمز  يور  درک و  زاب  ار  دـنب  ندرگ  هاگنآ  تسا ،  رتابیز  وا  ّطخ  تشادرب  يرتشیب  دادـعت  امش 
ات نک  فصن  ود  نآ  نیب  ار  اهدـیراورم  نآ  هدـمآ و  دورف  نیمز  هب  ًاروف  داد  نامرف  وا  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوب ،  یهلا  شرع 

 . دنوشن هدرزآ  اهنآ  زا  مادکچیه 

.ًامیظعتو امهل  ًامارکإ  لیئربج  کلذ  لعفف 

(1)  . داد ماجنا  ًاروف  ار  راک  نیا  اهنآ  تشادگرزب  مارتحا و  رطاخ  هب  مه  لیئربج 

( فالتخا یمک  اب   ) 19/1 هّینامعنلا :  راونألا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیس  و  رطس 5 ،   309/43 راونألا :  راحب  - 1
 . تسا هدرک  لقن 
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مجنپ شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

نآرق یحو و  ناماد  هتفای  شرورپ 

 ، ملاع نادیهش  رورس  تفارش ،  ملع و  هدش  لماک  و 

هیلع هَّللا  تاولص  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح 
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تمدخ یـصخش  هک :  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جـئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  نیدـلا  بطق   - 1  / 306
 : درک ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . مکل هَّللا  لعج  يّذلا  مکلضفب  ینثّدح 

 . دیئامرفب نم  يارب  یثیدح  هداد  رارق  امش  يارب  ادخ  هک  یلئاضف  زا 

 . يرادن ار  نآ  نتفریذپ  ناوت  ندینش و  تقاط  وت  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . مریذپ یم  منک و  یم  لّمحت  ار  نآ  نم  دیئامرفب ،  ار  ثیدح  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع 

تروص رـس و  ياهوم  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  شراتفگ  زونه  یلو  دومرف ،  نایب  شیارب  یثیدح  دید  ار  وا  رارـصا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . درک شومارف  ار  ثیدح  دش و  دیفس  صخش  نآ 

.ثیدحلا یسن  ثیح  هَّللا  همحر  هتکردأ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(1)  . درک شومارف  ًاروف  ار  ثیدح  هک  دش  وا  لاح  لماش  دنوادخ  تمحر 

 ، دندرک یتساوخرد  نینچ  وا  زا  دندش و  بایفرـش  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  تمدـخ  رفن  هس  تسا :  هدـش  تیاور   - 2  / 307
هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

195/5 ح 30. هادهلا : تابثإ  ، 108 رئاصبلا : رصتخم  795/2 ح5 ،  جئارخلا : - 1
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نآ و  تفر ،  داتفا و  هار  هب  تروص  يور  رب  نوگژاو  دوب و  هدیرپ  شرـس  زا  لقع  هکیلاح  رد  تساخرب  دومرف ،  یثیدح  اهنآ  زا  یکی 
(1)  . دنتشگرب یگمه  دادن و  اهنآ  هب  یباوج  دندرک  تبحص  وا  اب  هچره  شقیفر  ود 

 : دسیون یم  شباتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  هون  نیسح  دّمحم  دّیس   - 3  / 308

هب یتاملک  نآ  رب  هک  دش  تفای  يا  هزیرگنس  رتست  رهـش  رد  هناخدور  کی  ریـسم  رد  هکتـسنیا  يرجه  زا 90  دـعب  ياه  لاس  عیاقو  زا 
 . دوب هدش  هتشاگن  یگنر  خرس  ّطخ 

ناراک هدنک  هب  ناشیا  درک ،  لاسرا  هرس  سدق  یسلجم  هماّلع  مّدج  يارب  ار  نآ  وا  داتسرف و  نامیلـس  ناطلـس  دزن  ار  نآ  رهـش  مکاح 
نیا هک  دنداد  یهاوگ  یسررب  زا  دعب  اهنآ  و  دننک ،  ّتقد  نآ  شقن  رد  یگمه  ات  داد  ناشن  ار  گنس  نآ  شوهاب  نارگتعنـص  رهام و 

 . تسا هدش  داجیا  گنس  نیا  رد  راگدرورپ  تردق  ملق  هب  تسا و  یعیبط  هکلب  تسین  رشب  تسد  هتخاس  شقن 

 : دوب نینچ  دوب  هدش  هتشاگن  نآ  رب  هک  یتاملک 

نب ّیلع  مامإلا  نب  نیـسحلا  مولظملا  دیهـشلا  مامإلا  لتق  هَّللا ، ّیلو  ّیلع  هَّللا ،  لوسر  دّـمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  میحرلا ال  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
« . (2)« نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو   » هاصحو ضرأ  ّلک  یلع  هلوحو  هَّللا  نذإب  همدب  بتکو  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبأ 

دیهـش ماما  تسا ،  دنوادخ  ّیلو  یلع  تسا ،  ادخ  هداتـسرف  دّمحم  تسین ،  اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
هیآ نیا  يا  هزیرگنس  ره  نیمز و  ره  رب  راگدرورپ  تردق  هب  وا  كرابم  نوخ  اب  و  دش ،  هتشک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مولظم 

« دننک یم  تشگزاب  یهاگرفیک  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  يدوز  هب  دندرک  متس  ملظ و  ربمغیپ  تیب  لها  هب  هک  یناسک   : » دش هتـشون 
.

.107 رئاصبلا : رصتخم  دنس ، ) رکذ  رتشیب و  لیصفت  اب   ) 795/2 ح4 جئارخلا : - 1
هیآ 227. ءارعش  هروس  - 2
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ددنبب دوخ  يوزاب  رب  ات  دنهد  تنیز  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دننک و  تسرد  يا  هرقن  هاگیاج  کی  نآ  يارب  هک  داد  روتسد  ناطلـس  سپس 
.

 : تسا هدرک  لقن  هللا  همحر  یئاهب  خیش  هک  تسا  يربخ  تیاکح  نیا  هباشم  و 

 : دوب هدش  هتشون  ریز  تیب  ود  نآ  رب  هک  دش  تفای  یگنر  خرس  ّرد  البرک  نیمزرس  رد 

ینورثن ءامسلا  نم  ّرد  انأ 

نیطبسلا دلاو  جیوزت  موی 

ًاضایب نیجللا  نم  یفصأ  تنک 

(1) مالسلا هیلع  نیسحلا  رحن  ءامد  ینتغبص 

 . مدش هدیشاپ  نامدرم  رس  رب  نامسآ  زا  مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  اب  نینمؤملاریما  جاودزا  نشج  مسارم  رد  هک  متسه  يّرد  نم 

 . تسا هدرک  خرس  هنوگنیا  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  نوخ  دوب ،  رتافصاب  رتدیفس و  مگنر  ماخ  هرقن  زا  نم 

هیلع قداص  ماما  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  لضف  نب  هَّللادـبع  زا  یلاـما »  » باـتک رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش   - 4  / 309
ماما كرابم  ربق  هک  یـسک  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  دـش و  دراو  سوط  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا 

؟  تشاد دهاوخ  یشاداپ  هچ  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هل هَّللا  رفغ  دابعلا  یلع  هعاطلا  ضرتفم  هَّللا  نم  مامإ  ّهنأ  ملعی  وهو  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  هَّللادبع  یبأ  ربق  راز  نم  یـسوط ؛ ای 
 . ...هل اهاضق  ّالإ  هجاح  هربق  دنع  ّلجوّزع  هَّللا  لأسی  ملو  ًابنذم ، نیعبس  یف  هتعافش  لبقو  رّخأت  امو  هبنذ  نم  مّدقت  ام 

ینعی تسا  هعاـطإلا  بجاو  ماـما  هک  دسانـشب  ار  وا  دورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  ربـق  تراـیز  هب  هک  یـسک  یـسوط !  يا 
بجاو ناگدنب  همه  رب  دنوادخ 

هللا یلص  یفطـصملا  بلق  هجهب  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف   ، 221 ینارحب : يدالب  نامیلـس  خیـش  فیلأت  ءاثرلاو « حدملا  ضایر  - 1
.468 ملسو :  هلآو  هیلع 
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یم راک  هنگ  داتفه  دروم  رد  ار  وا  تعافـش  و  دزرمآ ،  یم  ار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  ادـخ  دـننک ،  يرادربنامرف  وا  زا  هک  هدرک 
(1)  . ...دنک یم  هدروآرب  وا  يارب  هکنآ  رگم  دنک  یمن  تساوخرد  ادخ  زا  ار  یتجاح  كرابم  ربق  نآ  رانک  رد  و  دریذپ ، 

دوش بکترم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هدنیآ ،  رد  هک  ار  یناهانگ  ادخ   : » دیامرف یم  ثیدح  رد  هکنیا  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
رد تصخر  هزاجا و  اـت  دـنادرگ ،  یم  وکین  ار  شتبقاـع  دـنک و  یم  تمحرم  وا  هب  ندرک  هبوت  قیفوت  هکتـسنیا  شیاـنعم  دزرمآ » یم 

 . دیاین مزال  تسا  حیبق  یلقع  رظن  زا  هک  هانگ  باکترا 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هدش :  هتفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  لئاضف »  » باتک رد  هللا  همحر  یمق  لیئربج  نب  ناذاش   - 5  / 310
 ، دش دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگان  هک  دنتشاد  روضح  ترضح  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندوب و  هتـسشن  ملـسو  هلآو 
نآ رد  و  دیـسوب ،  ار  وا  كرابم  ياهبل  یناـشیپ و  دـیناشن ،  دوخ  ناـماد  رد  و  تفرگ ،  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

 . دوب هتشذگن  وا  كرابم  ّنس  زا  رتشیب  لاس  شش  نامز 

؟  دیراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  ایآ  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 . یئاضعأ نم  وضع  وهو  هّبُحا  فیکو ال  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

 . تسا نم  نت  هراپ  هکیلاح  رد  مشاب  هتشادن  تسود  ار  وا  هنوگچ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  لبق  ار ؟  نیـسح  ای  دیراد  تسود  رتشیب  ارم  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 : درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهد  باوج 

.هلزنم هیلإ  برقأو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  ّبحأ  ناک  ًافرش  یلعأ  ناک  نم  هبأ ؛ ای 

ماـقم و رظن  زا  رتبوبحم و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  تسا  رتـالاب  فرـش  ثیح  زا  رترب و  بسن  تهج  زا  هک  یـسک 
 . تسا رتکیدزن  وا  هب  هجرد 

 : دومرف شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

 . 23/101 ح 15 راونألا :  راحب  سلجم 86 ،  684 ح 11  قودص :  یلاما  - 1
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؟  مینک وگزاب  ار  دوخ  تاراختفا  مادک  ره  يرضاح  ینعی  ینک ؟  یم  هرخافم  نم  اب  ایآ 

 . دیشاب لیام  رگا  یلب !  درک :  ضرع 

ملع راد  هنازخ  یفطصم ،  راکددم  نواعم و  نایوگتسار ،  نابز  نانمؤم ،  ياورنامرف  نم  نیـسح !  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . متسه ناگدیرفآ  نایم  زا  وا  هدیزگرب  و  دنوادخ ، 

 . متسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهدب  ماو و  هدننک  تخادرپ  نم  منک ،  یم  يربهر  تشهب  فرط  هب  ار  ناینیشیپ  نم 

زاورپ تشهب  رد  ناگتـشرف  اـب  هک  تسا  راـّیط  رفعج  مرادرب  تسا ،  وا  هاـگیاج  نیرب  تشهب  هک  تسا  ءادهـشلادّیس  هزمح  نم  يومع 
 . دنک یم 

ّتیرومأم دنوادخ  فرط  زا  نم  متسه ،  وا  رادمچرپ  نم  مراد ،  تواضق  بصنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  نم 
شناگدـیرفآ نایم  زا  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  منک ،  تئارق  هّکم  لها  يارب  ار  تئارب  هروس  تایآ  متفای 

 . تسا هدیزگرب 

ْلبَِحب اوُمِصَتْعاَو   : » هدومرف و  دننزب ،  گنچ  نآ  هب  هداد  روتسد  شنآرق  رد  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  متسه  یهلا  مکحم  نامسیر  نم 
« . دینزب گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه   » (1)« ًاعیمَج ِهَّللا 

مراگدرورپ و يایوگ  نابز  نم  دـننک ،  یم  ترایز  ار  وا  ینامـسآ  ناگتـشرف  هک  متـسه  یـسک  نم  مدـنوادخ ،  ناشخرد  هراتـس  نم 
 . مدنوادخ راکشآ  بنج  اهنامسآ و  رد  یلاعت  يراب  هجو  نم  مدنوادخ ،  ياناوت  تسد  نم  مشاب ،  یم  شناگدنب  رب  وا  تّجح 

 : تسا هدومرف  نم  ّقح  رد  نم و  هرابرد  دنوادخ  هک  متسه  یسک  نم 

یشیپ راتفگ  هب  ار  وا  زگره  هک  دنتسه  دنوادخ  بّرقم  ناگدنب  هکلب   » (2)« نُولَمْعَی هِْرمأب  ْمُهَو  لْوَْقلِاب  هَنوُِقبْسَیال  نُومَرْکُم ×  ٌدابِع  َْلب  »
« . دنک یم  لمع  وا  نامرف  هب  و  دنریگ ،  یمن 

تسین و شیارب  یتسکش  هک  مدنوادخ  فرط  زا  نئمطم  زیواتسد  نم 

 . هیآ 103 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
 . هیآ 27 26 ءایبنا ،  هروس  - 2
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456 ص :

 . تسا اناد  اونش و  دنوادخ  و  ددرگ ،  یمن  هتسسگ 

نمآ یتّبحمو  یتیالوب  کّسمت  نمف  ًانمآ ، ناک  هلخد  نم  يذـّلا  هَّللا  تیب  انأ  طارـصلا ، یلع  هَّللا  ملع  انأ  هنم ، یتؤی  يذـّلا  هَّللا  باب  انأ 
.رانلا نم 

هک ره  هک  میادخ  هناخ  نآ  نم  متسه ،  طارص  يور  رب  يدنوادخ  ناشن  نم  دنوش ،  دراو  نآ  زا  دیاب  هک  متسه  یهلا  تمحر  ِرد  نم 
.تسا نمیا  خزود  شتآ  زادزیوآرد  نم  ّتبحم  تیالو و  هب  سک  ره  سپ  تسا ، ناما  رد  دوش  دراو  نآ  رد 

نم منارفاک ،  هدنشک  نم  و  مجراوخ ،  ینعی  نید  زا  ناگدش  جراخ  و  نیّفص ،  لها  نارگمتس  و  لمج ،  لها  نانکـش  نامیپ  لتاق  نم 
 . متسه نانز  هویب  هانپ  و  نامیتی ،  ردپ 

اهتمعن زا  هنیآ  ره   » (1)« میعَنلا نَع  ذئَمْوَی  َُّنلَئُْستل   » هفیرش هیآ  رد  و  دوش ،  یم  لاوئس  متیالو  زا  تمایق  يادرف  هک  متسه  یسک  نآ  نم 
 . تسا هتشاد  ینازرا  شناگدنب  رب  هک  متسه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمعن  نآ  نم  دیوش ، » یم  لاوئس  زور  نآ  رد 

 : تسا هدومرف  نم  نأش  رد  نم و  هرابرد  ملاع  راگدرورپ  هک  متسه  یسک  نم 

رب ار  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما   » (2)« ًانید مالْسإلا  مَُکل  ُتیـضرَو  یتَمِْعن  مُْکیَلَع  تْمَْمتأَو  مُکَنید  مَُکل  ُْتلَمْکأ  مْوَیلا  »
« . دشاب امش  نید  مالسا  هک  متشگ  دونشخ  و  مدومن ،  مامت  امش 

 . نیدلا لماک  ًانمؤم  ًاملسم  ناک  ینّبحأ  نمف 

 . تسا لماک  وا  نید  هک  تسا  ینمؤم  تسا و  یعقاو  ناملسم  دشاب  هتشاد  تسود  ارم  هک  یسک  سپ 

ْمُهَّنإ مُهوُِفقَو   : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نم  نمشد  نم و  هرابرد  و  دیدش ،  تیاده  نم  ببس  هب  هک  متسه  یـسک  نم 
يادرف رد  نم  تیالو  زا  ینعی  دوش ، » شسرپ  اهنآ  زا  ات  دیرادهگن  ار  ناشیا   » (3)« نُولُوئْسَم

 . هیآ 8 رثاکت ،  هروس  - 1
 . هیآ 3 هدئام ،  هروس  - 2

 . هیآ 24 تاّفاص ،  هروس  - 3
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457 ص :

 . متسه گرزب  ربخ  نآ  نم  دننک ،  یم  لاوئس  اهنآ  زا  تمایق 

 . درک لماک  ربیخ  هکرعم  رد  مخریدغ و  رد  نم  ببس  هب  ار  دوخ  نید  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  متسه  یسک  نم 

 : دومرف ما  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  متسه  یسک  نم 

« . تسا وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  « ؛» هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

يور يراگتـسر  هب  « » حـالفلا یلع  ّیح   » و زاـمن ، » يوس  هب  دیباتـشب  « » هالـصلا یلع  ّیح   » زا دوصقم  متـسه و  نمؤـم  زاـمن  حور  نم 
 . مشاب یم  دینک » باتش  لمع  نیرتهب  يارب  « » لمعلاریخ یلع  ّیح   » و دیروآ ، »

 : تسا هتشگ  لزان  هیآ  نیا  منانمشد  رب  هک  متسه  یسک  نم 

 . (1)« ِعفاد َهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ِعقاو ×  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلأَس  »

« . دومن تساوخرد  درک و  لاؤس  تسین  شیارب  يا  هدننک  عنم  تسا و  یمتح  شعوقو  نارفاک  يارب  هک  كاندرد  باذع  زا  یلئاس  »

كاپ و ناـیاوشیپ  ردـپ  نم  دـناوخ ،  یمن  ضوح  فرط  هب  ار  ناـنمؤم  یـسک  نم  ریغ  و  مناوخ ،  یم  ضوح  يوس  هب  ار  ناـمدرم  نم 
فرط هب  نانمؤم  ياوشیپ  نید و  لها  گرزب  سیئر و  نم  متمایق ،  رد  لاـمعا  شجنـس  هلیـسو  تلادـع و  نازیم  نم  متـسه ،  موصعم 

 . مراگدرورپ شزرمآ  اهیبوخ و 

گرم ماگنه  دنا ،  هدومن  يرازیب  راهظا  هدرک و  يرود  منانمـشد  زا  هک  دنتـسه  نم  ناتـسود  تمایق  يادرف  نم  ناهارمه  باحـصا و 
دنشاب یم  نیقیّدص  ءادهش و  هبترم  رد  اهنآ  دنوش ،  یمن  باذع  هنوگچیه  ربق  نایم  رد  و  دنرادن ،  یهودنا  مغ و  دنـسرت و  یمن  اهنآ 

 . دنرب یم  رسب  نامداش  لاحشوخ و  یهلا  هاگشیپ  رد  هک 

وا لوسر  ادخ و  نانمشد  اب  دنا  هتسب  نامیپ  نم  نایعیش  هک  متسه  یسک  نم 

وا شوگ  هب  مخریدغ  ربخ  یتقو  هک  دراد  هَّللا ) هنعل   ) يدوهی ثراح  نب  نامعن  هّصق  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 1 و 2 .  جراعم ،  هروس  - 1
ادـخ زا  تسا ، هدوـب  یهلا  ناـمرف  نیا  دوـمرف :  وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یتـقو  دـمآ و  ادـخ  لوـسر  دزن  دیـسر 

وا رس  رب  درک و  لزان  نامـسآ  زا  ار  یگنـس  مه  دنوادخ  دنک ،  لزان  یباذع  دیوگ  یم  تسار  ترـضح  نآ  رگا  هک  درک  تساوخرد 
.دش كاله  هک  دیبوک 
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458 ص :

 . دنشاب ناشنادنزرف  ای  اهنآ و  ناردپ  هچرگ  دنشاب ،  هتشادن  هناتسود  طباور  دننکن و  یتسود 

 . دنوش یم  تشهب  دراو  دوش  یگدیسر  اهنآ  باسح  هب  هکنیا  نودب  منایعیش  هک  متسه  یسک  نم 

 . دشاب یم  نم  دزن  تسا  نآ  رد  ناشیا  ياهمان  هک  منایعیش  هدنورپ  هک  متسه  یسک  نم 

 . منک یم  تعافش  نایناهج  راگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  منامیا و  لها  روای  نم 

دودبع نبا  براض  انأ  دـُحا ، موی  هامکلا  يدرم  انأ  نینحو ، ردـب  موی  نیرفاکلا  لتاق  انأ  نیحمرلاب ، نعاطلا  انأ  نیفیـسلاب ، براضلا  انأ 
.ربیخ ناسرف  لتاق  انأ  بحرمو ، ورمع  لتاق  انأ  بازحألا ، موی  یلاعت  هَّللا  هنعل 

ار هرز  حالس و  قرغ  ِناعاجش  نم  متـشک ،  نینح  ردب و  زور  رد  ار  نارفاک  نم  منز ،  یم  مخز  هزین  ود  اب  هبرـض و  ریـشمش  ود  اب  نم 
 . مدناسر لتق  هب  ربیخ  زور  رد  ار  بحرم  بازحا ،  زور  ار  دودبع  نب  ورمع  نم  مدناسر ،  تکاله  هب  دُحا  زور 

 : داد ادن  وا  هرابرد  نیما  لیئربج  هک  متسه  یسک  نم 

«. ّیلع ّالإ  یتف  الو  راقفلاوذ  ّالإ  فیسال  »

«. دشاب یمن  یلع  زج  يدرمناوج  و  تسین ،  راقفلاوذ  زج  يریشمش  »

لَبُه متـسکش ،  ار  اهنآ  تکوش  مدیبوک و  نیمز  رب  ار  يّزع  تال و  تب  ود  نم  ما ،  هتـشاد  راختفا  لادـم  هّکم  حـتف  يزوریپ و  رد  نم 
 . ما هدرک  ناریو  نم  ار  هثلاث  هانم  یلعا و 

تب هک  متـسه  یـسک  نم  متخیر .  ورف  ار  اهتب  متفر و  الاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هناش  رب  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم 
 . مدرک دربن  نارفاک  اب  ادخ  هار  رد  هک  متسه  یسک  نم  متسکش ،  ار  رسن  قوعی و  ثوغی و 

 . نیکرشملا نم  یسفنب  هتیقوو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  شارف  یلع  تمن  يّذلا  انأ  متاخلاب ، قّدصت  يّذلا  انأ 

مدیمرآ و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  هک  متـسه  یـسک  نم  مدیـشخب ،  يریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  هک  متـسه  یـسک  نم 
 . منک ظفح  نیکرشم  زا  ار  وا  ات  متخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ 
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459 ص :

مجرتم نم  دوش ،  یم  تدابع  نم  ببس  هب  ادخ  هک  متسه  یسک  نم  دنکانساره ،  نم  بضغ  مشخ و  زا  ناّینج  هک  متـسه  یـسک  نم 
و متسه ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نیّفـص  لمج و  نایوجگنج  هدنـشک  نم  مدنوادخ ،  ملع  رهظم  یهلا و  یحو 

 . مشاب یم  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  نم 

يا دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـش و  تکاـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نـیا  رد 
رازه رازه  زا  هکلب  وا  لـئاضف  اـههد  زا  مهدـکی  زا  مهدـکی  درمـشرب  وا  هچنآ  و  يدینـش ؟  تفگ  تردـپ  ار  هـچنآ  اـیآ  هَّللادـبعوبا ! 

 . تسا لئاضف  نیا  همه  زا  رتالاب  وا  هکلب  دراد و  وا  هک  تسا  یتلیضف 

انّدج ّصخو  نیقولخملا ، عیمج  یلعو  نینمؤملا  هدابع  نم  ریثک  یلع  انلّـضف  يذـّلا  هَّللدـمحلا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.نیعمجأ قلخلا  یلع  انعفرو  لیلجلا  هافطصا  نم  رایخ  انلعجو  لیئاربج ، نیمألا  هاجانمو  قدصلاو ، لیوأتلاو  لیزنتلاب 

يارب ار  ام  ّدج  داد ،  يرترب  نایناهج  همه  رب  دوخ و  نمؤم  ناگدـنب  رتشیب  رب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ساپس و 
نیرتهب ار  ام  و  داد ،  صاصتخا  یحو  نیما  زار  ّلـحم  و  تقادـص ،  یتسار و  و  نآ ،  لـیوأت  ریـسفت و  ینعی  نآرق  مولع  نآرق و  لوزن 

 . دیشخب يرترب  تعفر و  دوخ  قلخ  یمامت  رب  و  داد ،  رارق  شناگدیزگرب 

 . یتسه نیما  وگتسار و  يدومرف  هچنآ  هب  تبسن  نانمؤم  ریما  يا  امش  اّما  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

 . نک يروآدای  ار  دوخ  لئاضف  مدنزرف  يا  وت  نونکا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

نانز یمامت  رورـس  ارهز  همطاف  مردام  مبلاط ،  یبا  نب  ّیلع  دنزرف  نیـسح  نم  ناجردـپ !  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . تسا مدآ  نادنزرف  همه  رورس  اقآ و  یفطصم  دّمحم  مّدج  و  ملاع ، 

 ، دراد نامدرم  همه  ادخ و  دزن  امش  ردام  زا  رترب  یماقم  نم  ردام  یلع !  يا 
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 . تسا مدرم  همه  ادخ و  دزن  امش  ّدج  زا  رتالاو  رتهب و  نم  ّدج 

.لیفارسإ یناقلتو  لیئربج  یناغان  دهملا  یف  انأو 

 . دمآ یم  نم  رادید  هب  لیفارسا  و  داد ،  یم  شزاون  ارم  دوخ  دنیآ  شوخ  نانخس  اب  لیئربج  هک  مدوب  هراوهگ  رد  نم 

.دادجألاو تاهّمُالاو  ءابآلاب  کنم  رخفأ  انأو  یّنم  لضفأ  هَّللا  دنع  تنأ  ّیلع ؛  ای 

وت رب  مراد  هک  يدادجا  ناردام و  ناردـپ و  نتـشاد  هب  بسن و  بسح و  هب  نم  و  یتسه ،  رتالاو  نم و  زا  رترب  ادـخ  دزن  وت  یلع !  يا 
 . منک یم  راختفا 

مه مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسوب ،  ار  وا  تخادنا و  شردـپ  ندرگ  هب  تسد  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وگتفگ  نیا  زا  دـعب  و 
 : دومرف وا  هب  دیسوب و  تفرگربرد و  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  شدنزرف 

 . هَّللادبعابأ ای  کیملاظ  یلاعت  هَّللا  نعلو  ًاملحو ،  ًاملعو  ًارخفو  ًافرش  هَّللا  كداز 

 . دنک تنعل  دننک  متس  هَّللادبعوبا  يا  وت  هب  هک  ار  یئاهنآ  دنادرگ و  رتدایز  ار  وت  يرابدرب  شناد و  فرش و  رخف و  دنوادخ 

(1)  . تشگرب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآ  زا  دعب  و 

زا یتخت  ایوگ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هرس  سدق  هیولوق  نبا   - 6  / 311
 . دنا هتشاذگ  نآ  رب  هدش  هداد  تنیز  رهاوج  اب  هک  خرس  توقای  زا  يدبنگ  دنا و  هداهن  رون 

هنوروزی نینمؤملاب  ّینأکو  ءارـضخ  هّبق  فلأ  نوعـست  هلوحو  ریرـسلا ، کـلذ  یلع  ًاـسلاج  مالـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلاب  ّینأـکو 
 . هیلع نومّلسیو 

شفارطا هتسشن و  تخت  نآ  يور  هک  منیب  یم  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ایوگ  و 

 . 58 نیطبسلا :  یلاعم  123/2 ح 6 ،  راربألا :  هیلح   ، 83 ناذاش :  نبا  لئاضفلا  - 1
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461 ص :

 . دننک یم  مالس  وا  رب  دنور و  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  منیب  یم  ار  نینمؤم  ایوگ  تسا و  زبس  دبنگ  رازه  دون 

 : دیامرف یم  اهنآ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نوکیف مکل ، اهتیـضق  ّالإ  هرخآلاو  ایندـلا  جـئاوح  نم  هجاح  ینولأستال  موی  اذـهف  متدهطـضاو ، متللذو  متیذُوا  املاطف  ینولـس  یئایلوأ 
.همارکلا هَّللاو  هذهف  هّنجلا ، نم  مهبرشو  مهلکأ 

دیدش و راوخ  دیتفرگ و  رارق  نانمشد  رازآ  ّتیذا و  دروم  ینالوط  یتّدم  دینک ،  تساوخرد  نم  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  نم  ناتـسود 
امـش يارب  دیهاوخب  ترخآ  ایند و  ياهتجاح  زا  یتجاح  ره  نم  زا  زورما  دندرک ،  متـس  دـیتشاد  هک  یبهذـم  مارم و  رطاخ  هب  ار  امش 
(1)  . تسا يا  هدنزرا  ماقم  تمارک و  مسق  ادخب  نیا  و  دشاب ،  یم  تشهب  زا  اهنآ  یندیماشآ  یکاروخ و  سپ  منک ،  یم  هدروآرب 

 ، هدـش رکذ  مه  اـیند  جـئاوح  ثیدـح  رد  هکنیا  و  دـشاب ،  خزرب  ملاـع  هب  طوبرم  هّیـضق  نیا  دراد  لاـمتحا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
یگدنز دنتـسه و  تایح  لاح  رد  هک  دـشاب  نانمؤم  ناگیاسمه و  نادـنواشیوخ و  يارب  هکلب  دـشابن  ناشدوخ  يارب  اهنآ  تساوخرد 

 . دنراد يویند 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هملس  ّما  زا  هعیش  تاّفلؤم  زا  یضعب  رد   - 7  / 312

دوبن ایند  ياهسابل  زا  هک  دیناشوپ  يدنلب  هماج  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  نت  رب  هک  مدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
؟  تسا يا  هماج  هچ  نیا  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  ، 

ّنإف اهب ، هنّیُزاو  اهاّیإ  هسبُلا  انأ  اهو  لیئاربج ، حانج  بغز  نم  اهتمحل  ّنإو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  ّیبر  ّیلإ  اهادهأ  هّیده  هذه  دومرف : 
 . هّبُحا ّینإو  هنیزلا  موی  مویلا 

 . 246/10 كردتسملا :  نمض ح 53 ،  و65/101  116/53 ح 140 ، راونألا :  راحب  باب 50 ،  258 ح3  تارایزلا :  لماک  - 1
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462 ص :

 ، تسا لیئربج  لاب  مرن  کچوک و  ياهرپ  زا  شدوپ  راـت و  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  مراـگدرورپ  فرط  زا  يا  هیدـه  نیا 
مراد تسود  ار  وا  نم  یتسار  هب  و  مهد ،  یم  تنیز  سابل  نیا  اب  ار  وا  مناشوپ و  یم  وا  هب  ار  سابل  نیا  نم  تسا  دـیع  زور  هک  زورما 

(1).

 : تسا هدومرف  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا  يروهشم  ثیدح   - 8  / 313

(2) .هموتکم هفرعم  نینمؤملا  نطاوب  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلل  ّنإ 

 . تسا هتفهن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  یتخانش  تفرعم و  نامیااب  مدرم  ناهن  رد  انامه 

دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 9  / 314
:

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ،  بعک  نب  ّیبا  ترضح  نآ  دزن  مدیسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 
 . نیضرألاو تاوامسلا  نیز  ای  هَّللادبع ، ابأ  ای  کب  ًابحرم  دومرف :  نم  هب 

 . نیمز اهنامسآ و  شخب  تنیز  يا  هَّللادبع !  ابا  يا  يدمآ  شوخ 

 : دومرف دشاب ؟  نیمز  اهنامسآ و  شخب  تنیز  امش  زا  ریغ  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  بعک  نب  ّیبا 

شرع نیمی  نع  ٌبوتکمل  ّهنإو  ضرألا ، یف  هنم  ربکأ  ءامسلا  یف  مالـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  ّنإ  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  ّیبُا ، ای 
« . هاجن هنیفس  يده و  حابصم  نیسح  : » هَّللا

زا دراد و  يرتشیب  هولج  نامـسآ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تخیگنارب ،  تلاـسر  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  یبُا !  يا 
 ، دنراذگ یم  مارتحا  دنسانش و  یم  نیمز  لها  زا  رتهب  ار  وا  نامسآ  لها  و  تسا ،  رادروخرب  يرتالاو  تمظع 

 . 271/43 ح 38 راونألا :  راحب  - 1
 . 41 نیطبسلا :  یلاعم  نمض ح 39 ،   271/43 راونألا :  راحب  نمض ح 60 ،   842/2 جئارخلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 517 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_462_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_462_2
http://www.ghaemiyeh.com


463 ص :

(1) « . تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح   : » تسا هدش  هتشون  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  و 

هیلع قداص  ماما  زا  یفاک »  » فیرـش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  و  عیارـشلا » للع   » باتک رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش   - 10  / 315
 : هک دنا  هدرک  لقن  مالسلا 

هَّللا تبنأف  يوری  یّتح  هّصمیف  همف ، یف  هناسل  عضیف  موی  ّلک  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یتأی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک 
 . ّطق ًانبل  اهریغ  نم  الو  مالسلا  اهیلع  همطاف  نم  عضری  ملو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  محل  نم  همحل  ّلجوّزع 

تشاذگ و یم  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  دمآ ،  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  دزن  زور  ره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشوگ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تشوگ  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  و  دش ،  یم  باریـس  ات  دیکم  یم  وا 

(2)  . دیماشاین ریش  زگره  رگید  ینز  زا  مالسلا و  اهیلع  همطاف  شردام  زا  وا  و  دینایور ،  ملسو 

هیلع نیسح  هکنیا  ات  داد  همادا  زور  هنابـش  لهچ  ار  راک  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  بقانم »  » باتک رد  و 
(3)  . تفای شرورپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشوگ  زا  مالسلا 

نب نیسح  مدش  دراو  همّظعم  هنیدم  رد  تفگ :  قلطـصم  نب  ماصع  هک  تسا  هدش  لقن  قالخا  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  و   - 11  / 316
ثعاب دـسح  تشاد و  او  بّجعت  هب  ارم  وا  تانکـس  تاکرح و  زین  و  تشاد ،  هک  یتبیه  ابیز و  لامج  مدـید ،  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع 

؟  ییوت بارتوبا  رسپ  متفگ :  وا  هب  منک ،  رهاظ  متشاد  شردپ  زا  هک  يا  هنیک  نآ  هک  دش 

 - هَّللاب ذوعن  شردپ -  وا و  هب  متسناوت  هچنآ  تفگ  ار  مباوج  یتقو  یلب .  دومرف : 

264/1 ح نیدلا : لامک  زا  لقن  هب  204/36 ح 8  جو :  184/94 ح1 ، راونألا :  راحب  59/1 ح 29 ، مالسلا : هیلعاضرلا  رابخا  نویع  - 1
نیـسحلا ّنإ   : » تسا هنوگنیا  ثیدـح  رخآ  ترابع  نآ  رد  197 و  بختنم : 51/4 ح 133 ، زجاعملا : هنیدم  ، 400 يرولا : مالعا  ، 11

«. هاجنلا هنیفسو  يدهلا  حابصم 
: بختنملا 465/1 ح4 ، یفاکلا : زا  لـقن  هب  198/44 ح 14  و ج :  نمض ح 20 ،   245/43 راونألا :  راـحب  ، 196/1 عیارـشلا : للع  - 2

 . فالتخا یمک  اب   158
 . 50/4 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 3
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464 ص :

 . متفگ ازسان  مانشد و 

 : دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  ینابرهم  تفوطع و  يور  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ 

اذإ اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنإ  ٌمیلَع ×  ٌعیمَس  ُهَّنإ  هَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ناْطیَـشلا  نِم  َکَّنَغَْزنَی  اّمإَو  نیلِهاجلا ×  ِنَع  ْضِرْعَأَو  فْرُْعلاب  ُْرمْأو  َْوفَْعلا  ِذُخ  »
 . (1)« نوُرِصُْقیال َُّمث  ِّیَغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخإِو  نوُرِْصبُم ×  مُه  اذإَف  اوُرَّکَذَت  ناْطیشلا  نِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم 

یبوخ و هب  زاس و  دوخ  هشیپ  ار  شـشخب  وفع و  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  مرب ،  یم  هانپ  ادخ  هب  هدـش  هدـنار  نوعلم  ناطیـش  زا 
اناد اونش و  وا  انامه  ربب ،  هانپ  ادخ  هب  دنک  هسوسو  ارت  تساوخ  ناطیـش  هچنانچ  و  نادرگب ×  يور  نادان  مدرم  زا  نک و  رما  یئابیکش 

دـنیآ و یم  دوخب  ًاروف  دـنروآ  یم  دای  هب  ار  ادـخ  دـنوش  یم  یناطیـش  ياه  هسوسو  تالایخ و  راچد  هک  یماگنه  اوقت  لـها  تسا × 
یهاتوک هنوگچیه  اهنآ  ندرک  هارمگ  رد  سپس  دنناشک و  یم  یهارمگ  تلالض و  رد  ار  دوخ  ناردارب  نیطایش  و  دنوش ×  یم  هاگآ 

 . دننک یمن 

زا وت  يارب  مدوخ و  يارب  نم  نک ،  ظـفح  ار  دوـخ  شمارآ  شاـب و  رت  هتـسهآ  يردـق  دوـمرف :  نم  هب  تاـیآ  نیا  توـالت  زا  دـعب  و 
میشخب یم  وت  هب  ینک  بلط  یششخب  اطع و  رگا  و  مینک ،  یم  کمک  ار  وت  یشاب  هتـساوخ  یکمک  رگا  مبلط ،  یم  شزرمآ  دنوادخ 

 . میئامن یم  یئامنهار  ار  وت  یشاب  هتساوخ  یئامنهار  رگا  و  ، 

درک هدهاشم  ما  هرهچ  رد  ار  یگدنمرـش  راثآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـش و  نامیـشپ  دوخ  تشز  ياه  هتفگ  زا  نم  دـیوگ :  ماصع 
 : دومرف

 ، دزرمآ یم  ار  امش  دنوادخ  تسین ،  امش  رب  یـشنزرس  یتمالم و   » (2) « . نیمِحارلا مَحْرأ  َوُهَو  مَُکل  هَّللا  ُرِفْغَی  مْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیْرثَت  «ال 
« . تسا رت  نابرهم  همه  زا  وا  و 

 . 199 هیآ 202 -  فارعا ،  هروس  - 1
 . هیآ 92 فسوی ،  هروس  - 2
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465 ص :

 . یلب مدرک :  ضرع  یتسه ؟  ماش  لها  زا  ایآ  دومرف :  نم  هب  دعب 

 . (1)« مزخأ نم  اهفرعأ  هنشنش   : » دومرف

نآ زا  دعب  و  درادهگن ،  هدنز  درادب و  یقاب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  ینعی  كاّیإو » هَّللا  اناّیح   : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 
 : دومرف

 . تفای یهاوخ  دوخ  نامگ  زا  رترب  ار  ام  یتفگ  ار  تا  هتساوخ  رگا  و  هاوخب ،  ام  زا  يراد  یتجاح  رگا  یشکب  تلاجخ  هکنیا  نودب 

تلاجخ زا  رگید  مور ،  ورف  نیمز  هب  نم  دوش و  هتفاکـش  متـشاد  تسود  دش و  گنت  نم  رب  نآ  تعـسو  همه  اب  نیمز  دیوگ :  ماصع 
تـسود رتـبوبحم و  یـسک  نم  دزن  شردـپ  وا و  زا  نیمز  يور  یلو  مدـش ،  رود  هتفر و  يراـنک  هب  مک  مک  مناـمب ،  متـسناوتن  رتـشیب 

(2)  . دوبن رت  ینتشاد 

نآ مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  رئاصبلا » رصتخم   » دوخ باتک  رد  متشه  نرق  ياملع  زا  هللا  همحر  نامیلس  نب  نسح  خیـش   - 12  / 317
هیلع نیـسح  ماما  شردارب  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دـعب  مدرم  زا  یعمج  دومرف :  هک  دـنا  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  ترـضح 

ماجنا دیناوت  یم  اهراک  لیبق  نآ  زا  مه  امش  ایآ  داد  یم  ناشن  ام  هب  یبئاجع  تازجعم و  امش  ردپ  دندرک :  ضرع  دندیـسر و  مالـسلا 
؟  دیهد

؟  دیسانش یم  ار  مردپ  امش  ایآ  دومرف :  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

 . میسانش یم  ار  وا  یگمه  دندرک :  ضرع 

اذه دنتفگ :  دـندرک و  هاگن  اهنآ  دـینک ،  هاگن  قاطا  نیا  نایم  رد  دومرف :  دزالاب و  دوب  یقاطا  رانک  هک  ار  يا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.هَّللا هفیلخ  ّکنأ  دهشنو  نینمؤملاریمأ 

نیمز يور  رب  وا  هدنیامن  ادخ و  نیشناج  ینعی  هَّللا  هفیلخ  وت  هک  میهد  یم  تداهش  ام  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صخـش  نیا 
(3)  . یتسه

ماما دوصقم  و  دراد ، تهابـش  شناردپ  هب  یقلخدـب  رظن  زا  هک  دور  یم  راکب  یـسک  دروم  رد  ًالومعم  و  تسا ، لثملا  برـض  نیا  - 1
.تسا هداد  جاور  هَّللا ) هنعل   ) هیواعم ار  نآ  هک  تسا  ماش  لها  يوخ  تداع و  ام ،  هب  یئوگازسان  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع 

.60 نیطبسلا : یلاعم   ، 116/2 راحبلا : هنیفس  - 2
.14 رضتحملا : 75/3 ح 39 ، زجاعملا : هنیدم  ، 110 رئاصبلا : رصتخم  811/2 ح 20 ، جئارخلا : - 3
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466 ص :

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفص  نسح  نب  دّمحم   - 13  / 318

وربور ترـضح  نآ  اب  يدرمریپ  میدیـسر  ارحـص  هب  هکنیمه  میتفر ،  نوریب  هناخ  زا  وا  كالما  زا  یـضعب  هب  یـشکرس  يارب  مردـپ  اـب 
یتّدم سپس  موش ،  امش  يادف  كادف » تلعج   : » دومرف یم  هک  مدینـش  یم  و  درک ،  مالـس  وا  رب  دمآ و  دورف  وا  يوسب  مردپ  دیدرگ 

هاگن وا  هب  رـس  تشپ  زا  ردق  نآ  مردپ  و  داتفا ،  هار  هب  هتـساخرب و  درمریپ  تفگ ،  عادو  ار  وا  مردپ  نآ  زا  دعب  دندرک و  وگتفگ  مهاب 
 . دیدرگ دیدپان  ات  درک 

یسک هچ  يدرک  یم  مارتحا  یتشاد و  یم  گرزب  ار  وا  یلیخ  وگتفگ  نمض  رد  مدینش  یم  هک  يدرمریپ  نیا  مدرک :  ضرع  مردپ  هب 
؟  دوب

(2) . (1) دوب مالسلا  هیلع  نیسح  تراوگرزب  ّدج  وا  مرسپ ،  دومرف : 

هار نیب  رد  میدش ،  جراخ  هناخ  زا  مردپ  اب  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هّصق  نیا  ریظن  و 
؟  دوب یسک  هچ  درمریپ  نیا  هک  مدرک  لاوئس  وا  زا  یتقو  درک و  دروخرب  ترضح  نآ  اب  يدرمریپ 

(3)  . دوب مردپ  وا  دومرف : 

راصنا زا  يدرم  دنک :  یم  لقن  لوقعلا » فحت   » باتک بحاص  هللا  همحر  هبعـش  نب  ّیلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  هیقف  خیـش   - 14  / 319
نآ زا  تساوخ  یم  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ 

ّفلؤم هک  دوب  نیا  رتهب  تسا و  دـّحتم  جـئارخ  اب  هکلب  تسین  قباطم  هدـش  لقن  رئاـصب  باـتک  رد  هچنآ  اـب  ثیدـح  نیا  تاراـبع  - 1
 . تسا هدرک  تیاور  هللا  همحر  يدنوار  دومرف :  یم  ثیدح  يادتبا  رد  هللا  همحر 

رصتخم 819/2 ح 30 ، جئارخلا : و304/27 ح8 ،  ح 42 ،  231/6 راونألا :  راـحب  ، 12 رضتحملا : ح 18 ،  282 تاجردـلا : رئاصب  - 2
220 ح 23. هعجهلا : نم  ظاقیألا  ، 111 رئاصبلا :

هّمئا لاوحا  باـب  رد  تالاقملا ص 45   » باتک رد  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  ح 27 .  817/2 جئارخلا : 274 ح3 ، تاجردـلا : رئاصب  - 3
رد دوخ  كرابم  حور  مسج و  اب  دـنوش و  یم  لقتنم  كاخ  ریز  زا  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا :  هدومرف  تاـفو » زا  دـعب  مالـسلا  مهیلع 

 . دنرادروخرب یهلا  ياه  تمعن  زا  دننک و  یم  یگدنز  اجنآ  رد  دندرگ و  یم  نکاس  راگدرورپ  تشهب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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467 ص :

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک ،  تساوخرد  یتجاح  ترضح 

 . هَّللا ءاشنإ  كّرسُاس  اهب  تأو  هعقر  یف  کتجاح  عفراو  هلأسملا ، هلذب  نع  کهجو  نص  راصنألا  اخأ  ای 

روایب و نم  دزن  ار  نآ  سیونب و  ذغاک  يا  هراپ  رد  ار  دوخ  تجاح  نک ،  ظفح  زاین  راهظا  یتشز  زا  ار  دوخ  يوربآ  راصنا !  ردارب  يا 
 . درک مهاوخ  دونشخ  ارت  دهاوخب  ادخ  رگا 

مراد اضاقت  امـش  زا  دراد ،  نآ  هبلاطم  رد  يراشفاپ  رارـصا و  وا  و  مراکهدب ،  رانید  دصناپ  ینالف  هب  هَّللادبعابا !  يا  تشون :  درم  نآ 
 . مزادرپب یناسآ  هب  مناوتب  ات  دهد  تلهم  نم  هب  دینک  شرافس  وا  هب 

يارب تشادرب و  دوب  رانید  رازه  نآ  رد  هک  ار  يا  هسیک  تفر و  لزنم  هب  ًاروف  دومرف  تئارق  ار  وا  هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 
 : دومرف دروآ و  وا 

ار دوخ  تجاح  و  دنک ،  کمک  راگزور  تالکـشم  رد  ار  وت  ات  نک  هیامرـس  ار  شا  هّیقب  و  هدب ،  دوخ  راکبلط  هب  ار  نآ  رانید  دصناپ 
.بسح وأ  هّورم ، وأ  نید ، يذ  یلإ  نکن :  راهظا  مرامش  یم  رب  هک  يرفن  هس  نیا  زا  یکی  هب  زج 

(1)  . دشاب هتشاد  یگداوناخ  تفارش  ای  و  دشاب ،  تّوتفاب  درمناوج و  ای  دشاب ،  رادنید  نّیدتم و  ای 

لضف و يایرد  زا  امش و  زا  دوخ  ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  تالکشم  اه و  یتخس  رد  مه  نم   ! هَّللادبع ابا  يا  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
یم راختفا  امش  دوجو  هب  مه  فرش  يدرمناوج و  دیتسه ،  نید  ساسا  لصا و  هکلب  رادنید  امش  اریز  مبلط ،  یم  يرای  امـش  شـشخب 

 . دنک

تسا هدومن  ادتقا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  هب  سیونب ؛  ار  دوخ  تجاح  دومرف :  دنمتجاح  هب  هکنیا  رد  و 
یتجاح درک :  ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يدرم  تسا  هدش  تیاور  اریز  ، 

.118/78 راونألا :  راحب  ، 245 لوقعلا : فحت  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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468 ص :

 . مراد

وا منیب ،  یم  ینشور  هب  تا  هرهچ  رد  ار  زاین  یگراچیب و  راثآ  نم  اریز  سیونب ،  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  تجاح  دومرف :  ترضح  نآ 
 . مجاتحم ریقف و  نم  یتسار  هب  تشون ،  نیمز  رب  مه 

 . ناشوپب دنلب  هماج  ود  وا  هب  دومرف :  ربنق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

 : تفگ هدورس و  يراعشا  درم  نآ 

اهنساحم یلبت  هّلح  ینتوسک 

ًاللح انثلا  نسح  نع  كوسکأ  فوسف 

همرکم تلن  یئانث  نسح  تلن  نإ 

الدب هتلن  دق  امب  یغبت  تسلو 

هبحاص رکذ  ییحیل  ءانثلا  ّنإ 

البجلاو لهسلا  هادن  ییحی  ثیغلاک 

هب تأدب  فرع  یف  رهدلا  دهزتال 

العف يّذلاب  يزجیس  دبع  ّلکف 

 . دناشوپ مهاوخ  ابیز  يانث  زا  يا  هماج  ار  وت  نم  دوش ،  یم  هنهک  نآ  ياه  یئابیز  هک  يدناشوپ  نم  هب  يا  هماج 

 . ینک یمن  بلط  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  زیچ  و  يا ،  هتفای  تسد  تسا  يراوگرزب  هیام  هچنآ  هب  يوش  لئان  نم  يوکین  يانث  هب  رگا 

 . دزاس یم  هدنز  دوخ  تبوطر  زا  ار  تشد  هوک و  هک  ناراب  دننامه  دراد ،  یم  هگن  هدنز  ار  شبحاص  دای  شیاتس  حدم و 

 . دید دهاوخ  شاداپ  دنک  لمع  هچنآ  هب  تبسن  يا  هدنب  ره  هک  اریز  يدرک ،  ادتبا  نآ  هب  هک  ار  یکین  نآ  دریگ  یمن  هدیدان  راگزور 

يا دندرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دیـشخبب ،  وا  هب  رانید  دص  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تایبا  نیا  ندناوخ  زا  دعب 
 . يدرک زاین  یب  ار  وا  نانمؤم !  ریما 

 : دومرف ترضح  نآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

 . مهلزانم سانلا  اولزنأ 

یم اضتقا  اهنآ  ّتیـصخش  تساهنآ و  نأش  هک  روطنآ  ینعی   . ) دیهد رارق  ماقم  هبترم و  تهج  زا  دوخ  هاگیاج  رد  ار  مدرم  زا  کی  ره 
( . دینک راتفر  اهنآ  اب  دنک 

اب ار  هدنب  نامدرم  هک  یصاخشا  زا  منک  یم  بّجعت  ًاعقاو  نم  دومرف :  سپس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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469 ص :

(1)  . دنرخ یمن  دوخ  کین  راک  اب  ار  دازآ  مدرم  یلو  دنرخ ،  یم  دوخ  تورث  لام و 

هیلع نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  دندرک ،  هدهاشم  يرثا  ترـضح  نآ  فیرـش  تشپ  رب  اروشاع  زور  تسا :  هدش  تیاور   - 15  / 320
 : دومرف دندیسرپ  ار  نآ  ّتلع  مالسلا 

.نیکاسملاو یماتیلاو  لمارألا  لزانم  یلإ  هرهظ  یلع  بارجلا  لقنی  ناک  اّمم  اذه 

(2)  . تسا هدرب  یم  ناتسدیهت  نامیتی و  نانز و  هویب  ياه  هناخ  هب  هقوذآ  دوخ  تشپ  رب  هک  تسا  یئاه  نابنا  رثا  نیا 

ماما دوخ  ردارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسا :  هدرک  لـقن  يزاـعتلا »  » باـتک رد  يولع  یلع  نب  دّـمحم  فیرـش  دّیـس   - 16  / 321
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  زا  رتگرزب  ترـضح  نآ  ایوگ  هک  يروطب  درک  یم  میظعت  ار  وا  تشاد و  یم  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . تسا

 : دومرف نم  هب  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ار  نآ  ببس  دیوگ :  ساّبع  نبا 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  هبیهک  هباهأل  ّینإ 

(3)  . دراد نم  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبیه  دننامه  یتبیه  وا 

 : دومرف ترضح  نآ  هک  تشذگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بقانم  زا  مراهچ  یس و  ثیدح  نمض  رد   - 17  / 322

.هّنجلا حیر  هیلع  هَّللا  مّرح  هدناع  نم  هّنجلا ، باوبأ  نم  باب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّنإو  الأ 

وا رب  ار  تشهب  يوب  دنوادخ  دنک  ینمشد  وا  اب  هک  یسک  تسا ،  تشهب  ياهرد  زا  يرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  انامه  هک  دیـشاب  هاگآ 
(4)  . دنادرگ مارح 

: بولقلا داشرإ  345/12 ح 25 ، كردتسملا : 34/41 ح7 و407/74 ح2 ، راونألا :  راحب  سلجم 46 ، 347 ح 12  قودص : یلاما  - 1
.65 نیطبسلا : یلاعم  ، 136

190/44 ح3. راونألا :  راحب  ، 66/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2
 . 613/1 راحبلا : هنیفس  ، 59 نیطبسلا : یلاعم  - 3

 . دش رکذ  نآ  رداصم  رکذ  اب  لّوا  شخب  زا  رد ح 34  ثیدح  نیا  ، 22 هبقنم : هئام  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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470 ص :

 : دیوگ یم  زجاعملا » هنیدم   » باتک رد  هرس  سدق  ینارحب  مشاه  دّیس   - 18  / 323

ار وا  دش و  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دـمآ و  دورف  نیمز  رب  هکنیا  رگم  دـنامن  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف 
رد دنوادخ  هک  یـشاداپ  رجا و  وا و  بّرقت  زا  و  دومن ،  یئابیکـش  هب  توعد  داد و  يرادلد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  هب  تبـسن 

دوش یم  وا  ياهتبیصم  رب  هدننک  هیرگ  ترـضح و  نآ  رئاز  بیـصن  هک  ار  یـشاداپ  باوث و  زین  و  داد ،  ربخ  دنک  یم  اطع  وا  هب  تمایق 
 : دومرف یم  لد  زوس  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اهنیا  مامت  اب  درک و  يروآدای 

.هرخآلا یف  كران  ّرح  هلصأو  ایندلا  یف  هلّمأ  امب  هعّتمتالو  هلتق  نم  لتقاو  هلذخ  نم  لذخا  ّمهللا 

هب ار  وا  و  نادرگ ،  كاله  دشکب  ار  وا  هک  سک  نآ  و  نادرگ ،  راوخ  ار  وا  دنک  راوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  سک  نآ  ایادخ ! 
(1)  . نک راتفرگ  تا  هدنزوس  شتآ  هب  ترخآ  رد  و  زاسم ،  دنم  هرهب  دراد  ایند  رد  وزرآ  هچنآ 

هب مدرم  تسشن  یم  یکیرات  ناکم  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینامی  سوواط   - 19  / 324
هللا یلـص  ادخ  ربمغیپ  هسوب  ياج  رون  نآ  دندش و  یم  تیاده  وا  فرط  هب  دوب  عطاس  وا  رّهطم  يولگ  كرابم و  یناشیپ  زا  هک  يرون 

 . دیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  یناشیپ و  دایز  ترضح  نآ  اریز  دوب ،  ملسو  هلآو  هیلع 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتفر و  باوخ  هب  هک  دـید  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـمآ ،  دورف  سّدـقم  هناـخ  نآ  هب  يزور  لـیئربج 
همطاف هکنیا  ات  دومن  مارآ  درک و  شزاون  ار  وا  دوخ  دـنیآ  شوخ  نانخـس  اـب  تسـشن و  هراوهگ  راـنک  دـنک ،  یم  هیرگ  شا  هراوهگ 

(2)  . دش رادیب  مالسلا  اهیلع 

 . 49 نیطبسلا : یلاعم  ، 162/1 یمزراوخ : لتقم  ، 63 یحیرط : بختنم  نمض ح9 ،  438/3 زجاعملا : هنیدم  - 1
 . 75/4 بوشارهش : نبا  بقانم  زا  لقن  هب  نمض ح7  لیذ ح 16 و ص 194   187/44 راونألا : راحب  ، 198 یحیرط : بختنم  - 2
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هب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دوخ  یئارـس  هیثرم  رد  اهیلع  هَّللا  ناوضر  بابر  ینعی  ترـضح  نآ  رـسمه  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 : تسا هدومرف  هراشا  ینامی  مالک  نیمه 

هب ءاضتسی  ًارون  ناک  يّذلا  ّنإ 

(1) نوفدم ریغ  لیتق  ءالبرکب 

 . دوب هدشن  نفد  هداتفا و  نیمز  يور  رب  وا  نینزان  ندب  و  دش ،  هتشک  البرک  رد  درک ،  یم  یناشفارون  دوب و  رون  هک  یسک 

نینچ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدننک  ترایز  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  بهو  نب  هیواعم  زا   - 20  / 325
 : درک یم  اعد 

 ، هّیـصولاب انّـصخو  هفلاسلا ،  ممُالا  انب  متخو  ءایبنألا ،  هثرو  انلعجو  هلاسرلا  انلّمحو  هعافـشلا  اندـعوو  همارکلاـب ،  انّـصخ  نم  اـی  ّمهّللا 
تاولـص ّیلع  نب  نیـسحلا  ربق  راّوزلو  یناوخإلو  یل  رفغا  انیلإ ،  يوهت  سانلا  نم  هدئفأ  لعجو  یقب ،  ام  ملعو  یـضم  ام  ملع  اناطعأو 

 . امهیلع هَّللا 

ار تلاسر  يدرک و  تمحرم  تعافـش  هدـعو  ام  هب  و  يداد ،  صاصتخا  يراوگرزب  تمارک و  هب  ار  ام  هک  یـسک  يا  اراگدرورپراب ! 
 ، يدیزگرب تیاصو  هب  ار  ام  يداد و  همتاخ  ام  هب  ار  هتـشذگ  ياهتّما  و  يداد ،  رارق  ناربمایپ  هدنرب  ثرا  ار  ام  و  يداهن ،  ام  شود  هب 
ربق نیرئاز  ار و  مناردارب  ارم و  یتخاس ،  لیام  ام  يوسب  ار  نامدرم  زا  یـضعب  ياهلد  و  يدرک ،  اطع  ام  هب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ملع  و 

 . زرمایب ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

تسود هک  هدوب  رطاخ  نادب  نیا  و  دنداد ،  رارق  رفس  ياه  یتخس  ضرعم  رد  ار  اهندب  دنتخاس و  دوخ  هار  هشوت  ار  ناشلاوما  هک  اهنآ 
مهارف ار  تربمغیپ  رطاخ  رورس  يداش و  و  دنشاب ،  وت  فطل  هب  راودیما  دنا  هدومن  امب  هک  یناسحا  رد  و  دننک ،  یکین  ام  هب  دنا  هتشاد 

 . دنراداو بضغ  مشخ و  هب  ار  ام  نانمشد  و  دنشاب ،  هدومن  تباجا  هتفگ و  کّیبل  ار  ام  نامرف  و  دنیامن ، 

.198 یحیرط : بختنم  ، 59 نیطبسلا : یلاعم  ، 613/1 راحبلا : هنیفس  - 1
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شاداپ دوخ  يدونـشخ  تیاضر و  هب  ام  فرط  زا  ار  اهنآ  دنروآ ،  تسدب  ار  وت  يدونـشخ  دـنا  هتـساوخ  لمع  نیا  اب  اهنآ  ادـنوادخ ! 
یهارمه ار  اهنآ  و  شاب ،  نیـشناج  نیرتهب  هدرک  اهر  هک  اهنآ  نادـنزرف  هداوناـخ و  يارب  و  نک ،  تبقارم  اـهنآ  زا  زور  بش و  هدـب و 

تیافک اهنآ  زا  ار  ّنج  ناسنا و  هفیاط  زا  یناطیـش  ره  ّرـش  تناگدـیرفآ و  زا  يوق  فیعـض و  ره  ارگ و  لطاب  رگنایغط  ره  ّرـش  نک و 
ماـما رّهطم  ربق  تراـیز  دـنا و  هدـیزگرب  ار  نطو  زا  يرود  اـهنآ  هک  اریز  دـنراد  وزرآ  وت  زا  هچنآ  زا  رتـهب  اـهنآ  هب  نک  اـطع  و  نک ، 

 . دنا هداد  حیجرت  ناشیوخ  دنزرف و  هداوناخ و  رانک  ندنام  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

ام يوسب  ریس  تکرح و  زا  ار  اهنآ  شنزرس  نیا  یلو  دنتفرگ ،  بیع  اهنآ  رب  ناشیا  ندش  جراخ  هب  تبسن  ام  نانمشد  اراگدرورپراب ! 
 . تسا فلاخم  ام  اب  هک  یسک  اب  دننک  تفلاخم  ات  تشادن ،  زاب 

هیلع هَّللادـبعابا  رّهطم  ربق  رب  هک  اـه  هنوگ  نیا  رب  و  نک ،  مّحرت  هداد  رییغت  ار  اـهنآ  دیـشروخ  هک  یئاـه  هرهچ  نیا  رب  ادـنوادخ !  سپ 
هب هک  یئاهلد  نیا  و  هتـشگ ،  يراج  ام  يارب  يزوسلد  رطاخ  هب  اهنآ  کشا  هک  اهمـشچ  نیا  رب  و  اـمن ،  محر  هدـش  ور  ریز و  مالـسلا 

 . نک محر  دیآ  یم  نوریب  ام  رطاخب  رگج  زا  هک  یئاهدایرف  نیا  و  تسا ،  هتفرگ  شتآ  دنک و  یم  یبات  یب  ام  رطاخ 

باریـس رثوک  زا  ار  اهنآ  شطع  ماگنه  رد  ضوح  رانک  رد  هک  نامز  نآ  ات  مراپـس  یم  وت  هب  ار  اه  ندـب  نیا  اـهناج و  نیا  ادـنوادخ ! 
 . یئامن

مدرگ امش  يادف  مدرک :  ضرع  داد  نایاپ  ار  شیاعد  هدجس و  یتقو  دناوخ ،  یم  هدجس  لاح  رد  ار  اعد  نیا  یپایپ  ترضح  نآ  سپ 
هب و  دیناسر ،  یمن  يررض  وا  هب  شتآ  منک  یم  نامگ  تخانش  یمن  ار  ادخ  یّتح  هک  دوب  یسک  ّقح  رد  مدینـش  امـش  زا  هچنآ  رگا  ، 

 . مدوب هتفرن  ّجح  هب  مدوب و  هدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  مدرک  یم  وزرآ  مسق  ادخ 

 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟  دوش یم  عنام  وا  ترایز  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  رّهطم !  ربق  نآ  هب  یتسه  کیدزن  ردقچ  وت 
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 . نکم كرت  زگره  ار  راک  نیا  هیواعم !  يا  دومرف :  سپس 

 : دومرف دراد .  ّتیمها  رادقم  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  متسناد  یمن  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع 

هرـسحلا نم  يأر  فوخل  هکرت  نمف  دحأ ، فوخل  هعدتال  ضرألا  یف  مهل  وعدی  نّمم  رثکأ  ءامـسلا  یف  هراّوزل  وعدـی  نمو  هیواعم  ای 
 . هدیب ناک  هربق  ّنأ  یّنمتی  ام 

یم اعد  نیمز  رد  هک  دنتـسه  یئاهنآ  زا  شیب  دننک  یم  اعد  نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  يارب  هک  یناسک  هیواعم !  يا 
ترـسح و راچد  ًادـعب  دـنک  كرت  ار  نآ  سرت  رطاخب  هک  یـسک  نکم ،  اهر  ار  ترایز  یـسک  زا  ندیـسرت  رطاـخب  هاـگچیه  دـننک ، 

 . دوب یم  فیرش  ربق  نآ  مزالم  هراومه  شاک  دنک  یم  وزرآ  هک  دوش  یم  یتمادن 

یم اعد  اهنآ  يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  همطاف و  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  هک  دشاب  یناسک  نایم  رد  وت  صخش  يرادن  تسود  ایآ 
؟  دننک

؟  دننک یم  هحفاصم  اهنآ  اب  ناگتشرف  ادرف  هک  یشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  ایآ 

؟  دنوش یم  رشحم  دراو  هانگ  نودب  هک  یشاب  یناسک  نایم  رد  تمایق  يادرف  يرادن  تسود  ایآ 

ینعی دنک  یم  هحفاصم  اهنآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمایق  يادرف  هک  یـشاب  یناسک  نایم  رد  يرادن  تسود  ایآ  و 
(1)  . دراشف یم  دوخ  تسد  نایم  رد  ار  اهنآ  تسد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دادغب » خیرات   » باتک رد  بیطخ   - 21  / 326
 ، دوب هدـیناشن  دوخ  تسار  ياپ  رب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  پچ و  ياپ  رب  ار  میهاربا  شدـنزرف  راوگرزب  نآ  مدوب ،  ملـسو 

دمآ و دورف  مالسلا  هیلع  لیئربج  ناهگان  هک  دیسوب  یم  ار  شنیسح  یهاگ  میهاربا و  یهاگ 

.232/10 كردتسملا : 51/101 ح1 ، راونألا :  راحب  228 ح 336 ، تارایزلا : لماک  ، 95 لامعألا : باوث  - 1
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  درک ،  كرت  ار  اجنآ  دیناسر و  شلوسر  هب  ار  راگدرورپ  ماغیپ  یتقو  دوب .  یهلا  یحو  لماح 
هک ار  یلفط  ود  نیا  دیامرف ،  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دـمآ و  مراگدرورپ  فرط  زا  لیئربج  دومرف : 

 . ینک يرگید  يادف  دیاب  ار  ود  نآ  زا  یکی  تشاذگ ،  مهاوخن  یقاب  تیارب  ار  ود  ره  يا  هداهن  وناز  يور  رب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  هب  یهاگن  و  دش ،  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  درک و  میهاربا  هب  یهاگن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 : دومرف سپس  درک .  هیرگ  درک و 

یتمو یمدو ، یمحل  یّمع  نبا  ّیلع  هوبأو  همطاـف ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ُّماو  يریغ ، هیلع  نزحی  مل  تاـم  یتـمو  همأ ، هُّما  میهاربإ  ّنإ 
.هب نیسحلا  تیدف  دقف  میهاربإ  ضبقت  لیئربج  ای  امهنزح ، یلع  ینزح  رثُؤا  انأو  هیلع ، انأ  تنزحو  یّمع  نبا  نزحو  یتنبا  تنزح  تام 

همطاف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردام  اّما  دوش ،  یمن  نیگمغ  وا  رب  یـسک  نم  زا  ریغ  دریمب  یتقو  تسین و  شیب  یکزینک  شردام  میهاربا 
دور ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  و  تسا ،  نم  نوخ  تشوگ و  هک  تسا  یلع  نم  يومع  رـسپ  شردـپ  مالـسلا و  اـهیلع 

حیجرت راوگرزب  ود  نآ  یکانمغ  رب  ار  دوخ  ندوب  كانمغ  نم  دش و  میهاوخ  هودنا  مغ و  راچد  یگمه  نم  میومع و  رـسپ  مرتخد و 
 . مهد یم 

 . مدرک منیسح  يادف  ار  وا  نم  ریگب ،  نم  زا  ار  میهاربا  لیئربج !  يا 

یم تفرگ و  یمرب  رد  ار  وا  دـمآ ،  یم  وا  فرطب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـمز  ره  نآ  زا  دـعب  تفر و  اـیند  زا  میهاربا  زور  هس  زا  سپ 
 : دومرف یم  دیکم و  یم  ار  وا  يایانث  ياهنادند  اهبل و  دیسوب ، 

.میهاربإ ینبإب  هتیدف  نم  تیدف 

(1)  . مدرک وا  يادف  ار  میهاربا  مدنزرف  هک  یسک  يادف  هب  نم 

و 1453/22 ح7 ، راونألا :  راحب  202 ح 289 ،  فئارط : ، 150 یبقعلا : رئاخذ  ، 290/2 مکاح : كردتسم  ، 204/2 دادغب : خیرات  - 1
 . 51 یحیرط : بختنم  فئارط ، زا  لقن  هب  57/4 ح 137  زجاعملا : هنیدم  ، 81/4 بوشارهش : نبا  بقانم  زا  لقن  هب  261/43 ح2  ج : 
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هک دنا  هدرک  لقن  هّرم  نب  یلعی  زا  هعیش  راوگرزب  ملاع  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  زین  تسا و  یّنـس  ياملع  زا  هک  يذمرت   - 22  / 327
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) .طابسألا نم  طبس  نیسح  ًانیسح ، ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  نیسح ، نم  انأو  یّنم  نیسح 

 . تسا طابسا  زا   (2) یطبس نیسح  دراد ،  تسود  ار  نیسح  هک  سک  ره  درادب  تسود  ادخ  منیسح ،  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 

« متـسه نیـسح  زا  نم   : » هدوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  دـیوگ :  هللا  همحر  فـّلؤم 
هک دشاب  هدش  هدارا  يرگید  فیطل  يانعم  ای  میا ،  هدش  قلخ  رون  کی  زا  نیـسح  نم و  هک  هدوب  نیا  شدوصقم  دارم و  دراد  لامتحا 

 . دنک یم  نایب  ار  نآ  يدعب  ثیدح 

هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 23  / 328
 : دومرف

وا يارب  هک  ار  چوق  نآ  لیعامـسا  شدـنزرف  ياـجب  داد  روتـسد  ناـمحرلا  لـیلخ  میهاربا  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
رما چوق  نآ  حبذ  هب  دوب و  هدرک  ینابرق  دوخ  تسد  اب  ار  لیعامسا  شاک  هک  درک  وزرآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  دنک  حبذ  تسا  هداتسرف 

لمع نیا  اب  و  دش ،  یم  دراو  هدرک  حبذ  دوخ  تسد  اب  ار  شزیزع  دنزرف  نیرتهب  هک  يردپ  بلق  هب  هچنآ  وا  بلق  هب  ات  دوب  هدشن 

56 نیطبسلا : یلاعم  195/4 ح 4833 ،  هّنسلا : حیباصم  زا  لقن  هب  127/3 ح 17  راربألا : هیلح  158/2 ح 2805 ،  رابخألا : سودرف  - 1
،172/4 دنسم : رد  دمحا  ، 64/1 ننس : رد  هجام  نبا  ، 195/13 حیحص : رد  يذمرت  لیذ ح 2589 ،  22/3 ریبکلا : مجعم  رد  یناربـط  . 

خیش ، 317 يرولا : مالعا  رد  هللا  همحر  یسربط  ، 6/2 هّمغلا : فشک  رد  هللا  همحر  یلبرا  ، 71/4 بقانم : رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا 
بقانم و زا  لقن  هب  ص 296  سودرف ،  زا  لقن  هب   316/43 راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و  ، 280 داشرإلا : رد  هللا  همحردیفم 

 . دنا هدرک  لقن  هّمغلا » فشک   » زا لقن  هب  ص 261 
هک هدـش  لقن  سوماق  زا  یلو  تسا ،  نم  ياـه  هون  زا  يا  هون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  تسا  هون  هدازدـنزرف و  ياـنعم  هب  طبـس  - 2
زا مالسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  تسا ،  هلیبق  تعامج و  طبـس  يانعم  نیاربانب  تسا و  هدرک  انعم  ممُالا » نم  هّما   » ار طابـسألا » نم  طبـس  »

 . تسا تّما  کی  مکح  رد  هدش  رداص  وا  زا  هک  يراک  ِتمظع  ای  شاداپ و  باوث و  رجا و  ندوب  اراد  ای  هبترم  ماقم و  يدنلب  رظن 
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 . درک یم  لیصحت  ار  ییالاو  تاجرد  دش و  یم  اه  تبیصم  رد  ناگدننکربص  شاداپ  راوازس 

؟  تسیک وت  دزن  نم  هدیرفآ  نیرتبوبحم  میهاربا !  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

 . دشاب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ینعی  وت  بیبح  زا  رتبوبحم  نم  دزن  هک  يا  هدیرفاین  ار  یقولخم  ادنوادخ !  درک :  ضرع 

 . مراد تسود  رتشیب  مدوخ  زا  ار  وا  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  میهاربا !  يا  دومرف : 

 . مراد تسود  رتشیب  مدوخ  دنزرف  زا  ار  وا  دنزرف  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  دنزرف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  دنزرف  دومرف : 

تدنزرف ندش  ینابرق  ای  دروآ  یم  درد  هب  رتشیب  ار  وت  بلق  شنانمـشد  تسدب  متـس  هنیک و  يور  زا  وا  دـنزرف  ندـش  هتـشک  دومرف : 
؟  نم تعاطا  هار  رد  تدوخ  تسدب 

 . تسا رتکاندرد  نم  يارب  شنانمشد  تسدب  وا  ندش  هتشک  درک :  ضرع 

امک ًاناودعو  ًاملظ  هدعب  نم  هنبإ  نیـسحلا  لتقتـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  هُّما  نم  اّهنأ  معزت  هفئاط  ّنإ  میهاربإ ؛ ای  دومرف : 
 . یطخس کلذب  نوبجوتسیو  شبکلا ، حبذی 

دعب ار  وا  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  يدوزب  دنرادنپ  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تّما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا !  يا 
 . دندرگ یم  نم  بضغ  مشخ و  راوازس  لمع  نیا  اب  و  دننک ،  یم  ادج  ار  يدنفسوگ  رس  هک  روطنامه  دنشُک  یم  متس  ملظ و  اب  وا  زا 

 . دومن نایرگ  ار  وا  دروآ و  دردب  ار  وا  لد  تبیصم  نآ  دای  و  دش ،  نیگهودنا  نآ  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ندش هتشک  تبیصم  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  تدایرف  هلان و  میهاربا !  يا  دومرف :  یحو  قیرط  زا  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هدرک ینابرق  دوخ  تسد  اب  ار  وا  هک  یتروص  رد  لیعامـسا  تدنزرف  تبیـصم  لّمحت  یبات و  یب  يارب  مداد  رارق  ضوع  هیدـف و  ار  وا 

هک تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالک  لیوأت  نیا  و  مدینادرگ ،  وت  بیصن  ار  ناگدز  تبیصم  يالاو  تاجرد  و  يدوب ، 
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هبترمدنلب دنوادخ  ببـس  هب  رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  و  میتخاس » ادـف  یگرزب  حـبذ  وا  رب  و   » (1)« میظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَفَو   : » دومرف
(2)  . گرزب

هتفریذپ و  هدرک ،  لوبق  ار  تداهـش  نیـشیپ  ملاوع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش  رکذ  هک  یلیوأت  رب  انب  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
تـسا وا  بلـص  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  شّدج  رون  ات  دریگ  رارق  لیعامـسا  شّدج  يارب  هیدـف  هک  تسا 

هک وا -  موصعم  كاـپ و  نادـنزرف  یبتجم و  نسح  ماـما  شراوگرزب  ردارب  ارهز و  همطاـف  شرداـم  یـضترم و  ّیلع  شردـپ  دـنامب ، 
هب هک  وا  يونعم  تاکرب  و  راگدرورپ ،  يرهاظ  ياهـششخب  اهتمعن و  همه  نیاربانب  و  دننامب ،  یقاب  داب -  نانآ  همه  رب  دـنوادخ  دورد 

بش اهزور و  همه  رد  ترضح  نآ  ترایز  ندوب  بحتسم  ّتلع  نیمه  دیاش  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دسر  یم  ام 
 . تسا كرابم  ياه 

رد تداهش  لوبق  اب  ار  نیّیبنلا  متاخ  ترضح  ینعی  نید  بحاص  هکنیا  رطاخب  تسا ،  نید  يرارقرب  یئاپرب و  يارب  یئاغ  ّتلع  وا  اریز 
ار لطاب  دـنادرگ و  ایحا  ار  سّدـقم  نید  لمع  نیا  اب  ات  تسا  هدرک  لّمحت  ار  گرزب  بئاصم  ایند  رد  هدرک و  ظـفح  شناردـپ  بلص 

 . دیامن بوکرس 

هب دیوگ :  یم  غبصا  هک  تسا  هدرک  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  راونألا » راحب   » فیرـش باتک  رد  هرـس  سدق  یـسلجم  هماّلع   - 24  / 329
رد تسا و  رارـسا  زا  نآ  مراد و  نیقی  نآ  هب  هک  منک  یم  لاوئـس  یبلطم  زا  نم !  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

 . تسا هتفهن  امش  دوجو 

؟  ینک هدهاشم  اُبق  دجسم  زور  رد  رکب  یبا  اب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هملاکم  یهاوخ  یم  ایآ  غبصا !  يا  دومرف : 

 . هیآ 107 تاّفاص ،  هروس  - 1
30/4 ح6، ناهرب :  ریـسفت  ح 12 ،   497/2 تایآلا : لـیوأت  ، 251 هّینـسلا : رهاوج  ح 1 ،  166/1 مالـسلا : هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  - 2

 . تسا هدروآ  یحیضوت  حرش و  نآ  لیذ  رد  225/44 ح6 و  راونألا :  راحب   ، 32 بختنملا :
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 . ما هدرک  هدارا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  درک :  ضرع 

نم تروص  رد  ترضح  نآ  مدید ،  ار  دجـسم  یندز  مهب  مشچ  زا  رتمک  مدرک و  هدهاشم  هفوک  رد  ار  دوخ  ناهگان  زیخرب ،  دومرف : 
 : دومرف سپس  درک و  یمّسبت 

هدـیدرگ مبیـصن  هدـش  اطع  وا  هب  هچنآ  زا  شیب  نم  »(1) و  ٌرْهَش اهُحاوَرَو  ٌرْهَـش  اهُّوُدُغ   » درک دواد  نب  نامیلـس  رّخـسم  ار  داب  دنوادخ 
 . تسا

 : دومرف دعب  تسا ،  روطنامه  مسق  ادخب  مدرک :  ضرع 

 . هَّللاّرس لهأ  ّانأل  اندنع ، ام  هقلخ  نم  دحأ  دنع  سیلو  هیف ، ام  نایبو  باتکلا  ملع  اندنع  نیّذلا  نحن 

.میتسه یهلا  رارسا  هتسیاش  ام  اریز  درادن ،  تسا  ام  دزن  هچنآ  ادخ  ناگدنب  زا  کی  چیه  تسا و  ام  دزن  نآ  نایب  باتک و  ملع 

 . میتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیثراو  راگدرورپ و  ناگتسباو  ام  دومرف :  درک و  نم  هرهچ  رد  یمّسبت  هاگنآ 

 . تفگ دیاب  ساپس  شیاهتمعن  فاطلا و  نیا  رب  ار  ادخ  مدرک :  ضرع 

 . مدش دجسم  لخاد  سپ  وش ،  لخاد  دومرف : 

ار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماگنه  نیا  رد  هدیچیپ ،  دوخ  هب  ادر  بارحم  رد  مدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناهگان 
 . تسا هتفرگ  ار  رکبوبا  نابیرگ  مدرک  هدهاشم 

 : دومرف درک و  هراشا  رکبوبا  هب  دوب  هتفرگ  نادند  هب  تشگنا  هک  یلاح  رد  ربمایپ 

.یتنعلو هَّللا  هنعل  مکیلع  کباحصأو ،  تنأ  ینتفلخ  فلخلا  سئب 

(2)  . داب امش  رب  نم  تنعل  ادخ و  تنعل  دیدوب ،  نم  زا  دعب  یناگدنامزاب  دب  وت  باحصا  وت و 

درک هیده  ترضح  نآ  هب  یلگ  هتسد  دش و  دراو  یکزینک  مدوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  دیوگ :  یم  سنا   - 25  / 330
 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ، 

 . هیآ 12 أبس ،  هروس  - 1
نمض ح 11.  184/44 راونألا :  راحب  ، 52/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2
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 . يدازآ ادخ  هار  رد  وت  هَّللا ، » هجول  هّرح  تنأ  »

؟  دینک یم  دازآ  ار  وا  امش  درادن و  ینادنچ  شزرا  هک  دروآ  یلگ  هتسد  امش  يارب  وا  مدرک :  ضرع 

(1)« اهوُّدُر ْوأ  اـْهنِم  نَسْحأـِب  اوُّیَحَف  هَّیِحَِتب  ُْمتیّیُح  اذإَو   : » تسا هدومرف  نآرق  رد  وا  تسا ،  هتخومآ  بدا  اـم  هب  هنوگ  نیا  ادـخ  دومرف : 
رتهب و  دیهد » خساپ  نآ  زا  رتهب  ای  هنوگنامه و  ار  وا  ناسحا  ای  مالس  مه  امش  دنک  یناسحا  ای  دتسرف  يدورد  امـش  هب  یـسک  هاگ  ره  »

(2)  . دوب وا  نتخاس  دازآ  وا  ناسحا  زا 

رورـس تدالو  هرابرد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يارعـشلا  کلم  اـسر ،  مساـق  رتکد  زا  يراعـشا  رکذ  اـب  ار  شخب  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم 
 : دهد یم  همتاخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ناهج  نادیهش 

دوشگ هدنبات  هرهچ  زا  نم  هام  نوچ  هدرپ ،

دوبر مارآ  لد  ار ز  ناهج  نایور  هام 

کشم اه  نماد  دنزیرب ز  هک  وگ  نایروح 

دوع اهرمجمب  دنزوسب  هک  وگ  نایروح 

دیسر لالجا  تّزع و  دصب  هک  وگ  ناقشاع 

دورد داب  وا  رب  هک  نابوخ  ورسخ  بکوم 

يا هتساخون  لگ  ارهز  نشلگ  زا  دز  رس 

دوسح مشچ  زا  يو  رادهگن  داب  ادخ  هک 

دیشروخ دمآ  رب  وچ  نابعش  زور ز  نیمّیس 

دوشگ هرهچ  قُفا  تیالو ز  سمش  نیمّیس 

تسا یلع  نب  نیسح  نویامه  دالیم  زور 

دوعسم شکاپ  مدقم  ناهج  لها  رب  داب 

 . هیآ 86 ءاسن ،  هروس  - 1
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 . 195/44 راونألا :  راحب   ، 31/2 هّمغلا :  فشک  - 2
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ضیف نشلگ  لگ  دیحوت ، هخاش  هویم 

دوج تمحر و  یگنادرم و  تریغ و  رهظم 

لالج ناویا  هم  تداعس ، حبص  بکوک 

دوجو میلقا  هش  تحاصف ، کلم  ورسخ 

ادیپ شکاپ  هرهچ  زا  يردیح  تلوص 

دوهشم شلامج  رون  زا  يدمحا  هولج 

مرک تایانع و  فاطلا و  هنیجنگ  هنیس ،

دودو دنوادخ  تایآ  هنیئآ  هرهچ ،

یلع تعاجش ز  تخومآ ، همطاف  زا  تمصع 

دومحم زا  لاصخ  نسح  نسح ، ناسحا ز  ربص و 

داهن رازاب  رس  رب  مدق  وچ  فسوی  وچمه 

دوزف رازاب  قنور  رب  دش و  سلجم  هام 

یلو تخاس  رپس  هنیس  الب ، ناکیپ  شیپ 

دورف درواین  میلست  رس  نمشد  شیپ 

شتینهت یپ  هک  نابات  بکوک  نیا  تسیک 

؟ دورس کناب  دسر  كالفا ، هناخبرط  ز 

ششوخ سافنا  هک ز  نادنخ  هچنغ  نیا  تسیک 

؟ دوع ربنع و  شوخ  يوب  اضفز  دیآ  مد  ره 

غاد ود  داتفه و  هک ز  نینوخ  هلال  نیا  تسیک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ دود هتخوس  لد  هآ  شدور ز  یم  کلفب 

شزورفا ناهج  رهم  زا  هک  تسا  نیسح  نیا 

دوجو تاّرذ  هدش  شلامج  دیشروخ  وحم 

نمأم ار  الو  لها  وا  هگرد  زج  تسین 

دوصقم ار  افص  لها  وا  هبعک  زج  تسین 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دیچن هخاش  نآ  زا  قیفوت  هویم  زجب  سک 

دونشن بل  نآ  زا  دیحوت  هتکن  زجب  سک 

نیسح یّلجت  قافآ ،  رد  درک  نوچ  هولج 

دودز مالسا  هنیئآ  رفک ز  تملظ 

ياسب هناهاش  هگرد  نآ  رب  ههبج  ادگ  نوچ 

دوجسب رس  ناهش ،  هدنکفا  هگراب  نآ  رد  هک 

یسک دیچ  اسر »  » قیفوت نمرخ  زا  هشوخ 

دومیپ ار  یلع  لآ  یتسود  هر  هک 

زاونب یهاگنب ، ار  نالد  هتسخ  اورسخ 

دونشخ یهاگنب  نیکسم  قشاع  دوب  هک 

 : تسا هدورس  ترضح  نآ  حدم  رد  يرگید  و 

بطاخ غلبأف  حدم  نع  تیلاعت 

رصاق رصقأ  سانلا  نیب  کحدمب 

افصلاو رعاشملا  یف  موق  فاط  اذإ 

رعاشمو افئاط  ینکر  كریقف 

هدابع کسن  ماوقألا  رخذ  نإو 

يرئاخذو یتّدع  یفوأ  کّبحف 

 . تسا دارفا  نیرت  ناوتان  دنک  شیاتس  وت  زا  مدرم  نایم  رد  دهاوخب  یتقو  بیطخ  نیرتاسر  یشیاتس و  حدم و  زا  رترب  وت 

 . دنأوت هاگرد  ریقف  وت و  دنمزاین  رعشم  فئاط و  نکر  ود  دننک ،  یم  فاوط  افص  رعشم و  رد  یهورگ  هک  یماگنه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا نم  هیامرس  نیرتشزرااب  هتخودنا و  نیرتهب  وت  یتسود  ّتبحم و  دننک ،  یم  زادنا  سپ  هریخذ و  دوخ  يارب  تدابع  مدرم  رگا 

 : تسا هتفگ  يرگید  و 

هفصو لواُحا  یّنم  ابجع  ایو 

فحصلاو سیطارقلا  هیف  تینف  دقو 

هب منک  فرـصم  ار  دوخ  ياهقرو  اهذـغاک و  هچ  ره  هار  نیا  رد  منک ،  يروآ  عمج  ار  وا  تالامک  فاصوا و  مهاوخب  نم  هک  اتفگش 
 . دیسر مهاوخن  فده 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دنک یم  فیصوت  ار  ترضح  نآ  هنوگ  نیا  هیحان  ترایز  رد  هیلع  هَّللا  تاولص  يدهم  ترضح  ام  نامز  ماما  ام و  يالوم  و 

ماگنه هب  تدابع  رد  هدـننک  شـشوک  اهیراوگرزب ،  هدننکراکـشآ  وکین ،  ياه  يوخ  رادتـسود  اـه ،  ناـمیپ  اهدـهع و  هب  هدـننکافو 
يداژن ناشخرد ،  گرزب و  يا  هنیـشیپ  اب  یگدنـشخب ،  یـشنم و  گرزب  قـالخا  و  راوتـسا ،  لدـتعم و  ياهـشور  هدـنراد  یکیراـت ، 

 . دوب رایسب  ياهششخب  اهتبهوم و  هدوتس ،  ياهتشرس  ناوارف ،  یتاراختفا  عیفر ،  یلاع و  یتاجرد  رترب ،  یبَسَح  فیرش ، 

بوبحم و هدننک ،  هبوت  هدننک و  هلان  رایسب  دیهش ،  ییاوشیپ  اناوت ،  اناد ،  هدنشخب ،  دایز ،  تمحر  فطل و  اب  تبالصاب ،  رابدرب ،  وا 
 . دوب تبیهاب 

ًابکان قاثیملاو ، دهعلل  ًاظفاح  ًادهتجم ، هعاطلا  یفو  ًادضع ، هّمُاللو  ًادنـس ، نآرقللو  ًادلو ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ناک 
 . ...اهنم نیشحوتسملا  نیعب  اهیلإ  ًارظان  اهنع ، لحارلا  دهز  ایندلا  یف  ًادهاز  دوجسلاو ، عوکرلا  لیوط  دهجلل ، ًالذاب  قاّسفلا ، لیبس  نع 

رد دوـب ،  رواـی  اـناوت و  یئوزاـب  تـّما  يارب  و  ناـبیتشپ ،  نآرق  يارب  و  دـنزرف ،  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  يارب  وا 
 ، راک هبت  قساف و  نامدرم  هار  زا  ریگ  هرانک  رذ ،  ملاع  دّهعت  نامیپ و  هدـنرادهگن  نابهگن و  اشوک ،  یهلا  تاروتـسد  زا  يرادربنامرف 

 . دوب دوخ  ششوک  یعس و  مامت  هدنرب  راکب  و 

چوک نآ  زا  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هک  یئانتعا  یب  دوب ،  تبغر  انتعا و  یب  اـیند  هب  تبـسن  و  ینـالوط ،  شا  هدجـس  عوکر و 
(1)  . ...تسیرگن یم  ناگدز  تشحو  هدید  هب  نآ  هب  هراومه  دنک و 

وا هب  تعافش  ماقم  وا  ياهشاداپ  زا  یکی  ناونع  هب  دنوادخ  دوب ،  شنایعیش  ناهانگ  ضوع  ترـضح ،  نآ  تداهـش  تسا :  هدش  لقن 
 . دهد یم  تاجن  دنک و  یم  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  نایعیش  وا  تسا و  هدیشخب 

 . 455 هّیدهم :  هفیحص  ، 239/101 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مشش شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

نیّلصملا تاولص  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  ناگدننک  شتسرپ  تنیز  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  یئانشور 
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(1)  . دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  تسا :  هدش  تیاور   - 1  / 331

یم لمح  دوب  مهرد  رانید و  زا  ییاه  هسیک  نآ  رد  هک  یناـبنا  دوخ ،  كراـبم  تشپ  رب  دـش و  یم  جراـخ  هناـخ  زا  کـیرات  بش  رد 
رد هک  یـسک  هب  دز و  یم  رد  ار  اه  هناخ  زا  کی  ره  درب ،  یم  ارقف  ياه  هناخ  هب  تفرگ و  یم  شود  هب  مزیه  ماعط و  یهاگ  و  درک ، 

 . دسانشن ار  وا  ریقف  ات  دیناشوپ  یم  ار  دوخ  هرهچ  هکیلاح  رد  درک  یم  تمحرم  دوشگ  یم  ار 

رتش يوناز  لثم  اه  نابنا  نامه  رثا  زا  شکرابم  تشپ  دـندید  دـنداهن  نتـسش  ّلحم  رد  نداد  لـسغ  يارب  ار  وا  نینزاـن  ندـب  هک  یتقو 
 . تسا هتشگ  هدیکورچ 

ریگ و نیمز  صاخشا  نامیتی و  هک  تشاد  تسود  هراومه  و  درک ،  یم  یتسرپرـس  ار  هنیدم  ناتـسدیهت  زا  هداوناخ  دص  ترـضح  نآ 
یم ماعط  اـهنآ  هب  دوخ  كراـبم  تسد  اـب  و  دـنوش ،  رـضاح  شا  هرفـس  رـس  رب  دوب  هتـسب  اـهنآ  يور  هب  اـهرد  هک  يا  هراـچیب  ناریقف 

(2)  . داتسرف یم  اذغ  نانآ  يارب  تشاد  لایع  لها و  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دیناروخ ، 

 . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب   197 نیظعاولا : هضور  ، 260 يرولا : مالعإ  - 1
 . دمآ دهاوخ  شخب  نیمه  رد  متسیب  ثیدح  نمض  رد  و  ، 116/2 راحبلا : هنیفس  - 2
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 : دیوگ یم  یلاما »  » باتک رد  امهّرس  سّدق  یسوط  خیش  رسپ  یلع  وبا   - 2  / 332

هدایپ دوخ  بکرم  زا  دـید ،  یم  هار  طسو  رد  ار  یگنـس  هراپ  رگا  درک  یم  روبع  یهار  زا  یتقو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
(1)  . دز یم  رانک  دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  نآ  دش و  یم 

(2) تسا :  هدرک  تیاور  دهز »  » باتک رد  دیعس  نب  نیسح   - 3  / 333

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  و  درک ،  هیرگ  سپس  دز ،  يا  هنایزات  ار  دوخ  مالغ  ترضح  نآ 

ياطخ ادـنوادخ !  نک :  ضرع  زامن  زا  دـعب  و  روآ ،  ياجب  زامن  تعکر  ود  ورب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  راـنک 
 : دومرف مالغ  نآ  هب  و  زرمایب .  تمایق  يادرف  رد  ار  نیسحلا  نب  ّیلع 

 . هَّللا هجول  ّرح  تنأف  بهذإ 

(3)  . يورب یناوت  یم  یتساوخ  اجک  ره  یتسه ،  دازآ  ادخ  هار  رد  وت 

دوب درجدزی  مانب  مجع  ناـهاشداپ  زا  یکی  رتخد  هک   (4)« نانز هاش   » ونابرهـش مانب  ترـضح  نآ  ردام  تسا :  هدش  تیاور   - 4  / 334
ماما و  تفرگ ،  هدهع  هب  ار  وا  شرورپ  یتسرپرس و  يرگید  نز  نآ  زا  دعب  و  تفر ،  ایند  زا  ترضح  نآ  نامیاز  تدالو و  ماگنه  رد 

 . دیمان یم  ردام  ار  وا  مالسلا  هیلع 

هک امش  دندرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  یتقو  و  دروخ ،  یمن  اذغ  هساک  کی  رد  نز  نیا  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تسا :  هدش  لقن 
ارچ دیتسه  مدرم  نیرتراکوکین 

74/46 ح 64. راونألا : راحب  سلجم 36 ، 673 ح 26  یسوط :  یلاما  - 1
 . دندرک یمن  لقن  ار  نآ  مرتحم  ّفلؤم  هک  دوب  راوازس  تسا و  شودخم  زین  نآ  نتم  دنس ،  فعض  رب  هوالع  تیاور  نیا  - 2

92/46 ح 79. راونألا :  راحب  43 ح 166 ،  دهزلا :  - 3
 : تـسا هدرک  لـقن  « 201 نیظعاوـلا : هـضور   » باـتک رد  تـسا .  هدوـب  مور  هاـشداپ  يرـسک  نـب  رایرهــش  نـب  درجدزی  رتـخد  وا  - 4
نآ يوس  هب  ار  درجدزی  رتخد  ود  وا  و  دومن ،  نیمز  قرشم  زا  يا  هیحان  رادنامرف  ار  یفنح  رباج  نب  ثیرح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
وا زا  هک  دیشخب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدنزرف  هب  ار  نانز  هاش  ینعی  ود  نآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داتـسرف ،  ترـضح 

نیا سپ  دمآ ،  ایند  هب  مساق  وا  زا  هک  دیـشخب  رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  ار  يرگید  و  دمآ ،  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح 
 . دنا هلاخرسپ  ود 
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 : دومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوش ؟ اذغ  مه  امش  اب  دراد  تسود  وا  هک  یلاح  رد  دیوش  یمن  اذغ  مه  ردام  نیا  اب 

.اهل ًاّقاع  نوکأف  اهنیع ، هیلإ  تقبس  ام  یلإ  يدی  قبست  نأ  هرکأ 

ار وا  رطاـخ  لـمع  نیا  اـب  هجیتن  رد  و  تسا ،  هدـنکفا  رظن  نآ  هب  نم  زا  شیپ  وا  هک  دریگب  یـشیپ  يا  همقل  هب  نم  تسد  مدنـسپ  یمن 
(1)  . مدرگ وا  قاع  منک و  هدرزآ 

 : دومرف یم  دمآ  یم  وا  دزن  يدنمتسم  ریقف و  یتقو  و 

 . هرخآلا یلإ  يداز  لمحی  نمب  ًابحرم 

(2)  . يریگ یم  شود  هب  ارم  يادرف  هشوت  ترخآ و  راب  هک  یسک  يا  يدمآ  شوخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  ّبتعم  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 5  / 335

مک هبأ  ای  هل : تلقف  همسجب .  کلذ  ّرضأف  مئاق ، هلیلو  مئاص ، هراهن  هدابعلا ، یف  داهتجإلا  دیدش  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ناک 
؟  بؤدلا اذه 

(3) .ینفلزی هّلعل  ّیبر  یلإ  ّببحتأ  لاقف :

یم تدابع  هب  اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  درک ،  یم  شـالت  داـیز  راـگدرورپ  تداـبع  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 
 . دوب هدومن  هدوسرف  ار  نآ  هدیناسر و  نایز  شکرابم  مسج  هب  هک  يّدحب  تخادرپ 

؟  دیزادنا یم  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  ردقچ  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب 

 . مبای هار  وا  برق  هاگراب  هب  هکنیا  دیما  هب  مهد  یم  ناشن  مراگدرورپ  هب  ار  دوخ  ّتبحم  راک  نیا  اب  دومرف : 

 : دنک یم  لقن  راونألا »  » باتک زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 6  / 336

لاح رد  دّمحم  شدنزرف  دوب ،  هداتسیا  زامن  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع 

 . 93/46 ح82 راونألا :  راحب  ، 162/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
 . 98/46 ح 86 راونألا :  راحب  ، 74/2 هّمغلا :  فشک  - 2

 . 91/46 ح 78 راونألا :  راحب   ، 155/4 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 3
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رود زا  ار  هنحص  نیا  هک  شردام  داتفا .  هاچ  نآ  رد  ناهگان  دمآ ،  تشاد  يدایز  قمع  دوب و  هناخ  رد  هک  یهاچ  بل  رب  یگلاسدرخ 
 ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  دز :  یم  ادص  درک و  یم  هثاغتـسا  دز و  یم  ار  دوخ  هاچ  رانک  رد  دمآ ،  هاچ  فرط  هب  دیـشک و  يدایرف  دـید 

یم هاچ  هت  رد  ار  شدنزرف  شورخ  شوج و  یگتفشآ و  هکیلاح  رد  درک  یمن  اهر  ار  زامن  ترـضح  نآ  و  دش ،  قرغ  دّمحم  ترـسپ 
تخـس امـش  ياهلد  ردقچ  دز :  ادص  شدنزرف  لاحب  يزوسلد  يور  زا  دش  هلـصوح  یب  شردام  تشذـگ و  یتّدـم  هکنیمه  دـینش ، 

 . ادخ لوسر  هداوناخ  يا  تسا 

تسشن و نآ  رانک  دمآ و  هاچ  فرط  هب  سپس  درک ، مامت  داد و  ماجنا  لماک  ار  نآ  هکنآ  ات  دشن  جراخ  زامن  لاح  زا  ترـضح  نآ  و 
یلو دروآ ،  نوریب  نآ  هت  زا  يزیچ  ناوتب  هک  دوب  يدـنلب  نامـسیر  هب  جایتحا  دوب و  دایز  هاچ  قمع  درک ،  هاـچ  لـخاد  ار  دوخ  تسد 
ردام هب  ار  لفط  دوب ،  هتشگن  بوطرم  شسابل  ندب و  هک  یلاح  رد  درک  جراخ  هاچ  زا  ار  دّمحم  شدنزرف  نآ  نودب  مالسلا  هیلع  ماما 

 : دومرف درک و  تمحرم 

 . تسا مک  دنوادخ  هب  وت  نیقی  دامتعا و  هک  یسک  يا  ار  تدنزرف  ریگب 

ادخ هب  دامتعا  مک  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  و  دیدنخ ،  دـش و  لاحـشوخ  تفرگ  شوغآ  رد  ملاس  ار  شدـنزرف  هکنیا  زا  ردام 
 : دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  درک ،  هیرگ  دش و  تحاران  درک  فیصوت 

؟ هدعب ًامحار  يری  نمفأ  یّنع ، ههجوب  لامل  یهجوب  هنع  تلم  ول  راّبج  يدی  نیب  تنک  ّینأ  تملع  امأ  مویلا ، کیلع  بیرثتال 

مدینادرگ یمرب  يور  وا  زا  رگا  هک  مدوب  يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  یتسناد  یمن  ایآ  تسین ،  وت  رب  یـشنزرس  تمالم و  شابن ،  تحاران 
(1) دنک ؟  محر  نم  هب  هک  دوب  یسک  نآ  زا  دعب  ایآ  و  دینادرگ ؟  یمرب  ور  نم  زا  وا 

 . 62 ح 82 هّیوقلا : ددعلا  34/46 ح 29 ، راونألا :  راحب  ، 135/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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بارحم رد  ترضح  نآ  یبش  هک :  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هب  ترـضح  نآ  ندش  بّقلم  ببـس  رد   - 7  / 337
 . دزاس لوغشم  شراگدرورپ  تدابع  زا  ار  وا  ات  دیدرگ  رهاظ  شیارب  ییاهدژا  تروص  هب  ناطیش  دوب ،  هداتسیا  بش  زامن  هب  تدابع 

درد هب  ار  نآ  هک  درک  يراک  تفرگ و  ناهد  رد  ار  وا  ياپ  گرزب  تشگنا  دـمآ و  کـیدزن  درکن ،  یهّجوت  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
 . دومرفن عطق  ار  زامن  درکن و  یهّجوت  ترضح  نآ  یلو  دروآ ، 

تنعل ار  وا  تسا ،  هدوب  ناطیـش  وا  هک  تسناد  داد و  ناشن  وا  هب  ار  یعفا  نآ  یعقاو  هرهچ  دـنوادخ  دـیناسر ،  نایاپ  هب  ار  زاـمن  نوچ 
 : دومرف درک و 

 . نوعلم يا  وش  رود  نوعلم ،  ای  أسخا 

نیدباعلا نیز  تنأ  درک :  ادن  هبترم  هس  هک  دینش  ار  یفتاه  يادص  سپ  داد ،  همادا  دوخ  تدابع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفر و  وا  هاگنآ 
.

(1)  . یتسه ناگدننک  تدابع  تنیز  ًاعقاو  وت 

هب سیلبا  دوب ،  هداتسیا  زامن  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  دسیون :  یم  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هرـس  سدق  يربط  و 
خرـس هنوراو و  شیاهمـشچ  و  ناّرب ،  زیت و  وا  شین  ياهنادند  تشاد ،  رـس  ات  هد  هک  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ  يارب  یئاهدژا  تروص 

مالسلا هیلع  ماما  یلو  داد  ناشن  دوخ  زا  يرورغ  توخن و  دمآ ،  نوریب  ترضح  نآ  هاگ  هدجـس  کیدزن  نیمز  لخاد  زا  دوب ،  گنر 
يور هب  ار  دوخ  هاگنآ  درکن ،  وا  هب  یهاگن  ًالصا  دشن و  تشحو  سرت و  راچد 

ماما زا  هاگ  ره  يرهز  دسیون :  یم  « 229 عیارشلا :  للع   » رد 5/46 ح6 . راونألا :  راحب  ، 74/2 هّمغلا : فشک  ، 77 لوؤسلا : بلاطم  - 1
هنیمز نیا  رد  دومرف ،  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  ناگدننک  تدابع  تنیز  تفگ :  یم  درک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  داّجس 

هک درک  یم  لقن  ساّبع  نبا  زا  مدینش ،  ّبیسم  نب  دیعس  زا  داد :  خساپ  یئوگ ؟ یم  نینچ  ارچ  هک  درک  شسرپ  وا  زا  هنییع  نب  نایفس 
ناگدننک تدابع  تینز  هک  دـهد  ادـن  يا  هدـننکادن  دـسر ،  ارف  تمایق  هک  یماگنه  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

 . دراد یمرب  ماگ  فوفص  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  مدنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  تساجک ؟ 
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و تفرگ ،  زاگ  دوخ  شین  ياهنادند  اب  تفرگ و  ناهد  هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  ياپ  ناتـشگنا  مامت  دمآ و  کیدزن  دیـشک و  نیمز 
هنوگچیه و  دادـن ،  یتکرح  ار  دوخ  كرابم  ياهمدـق  درکن و  یهّجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  زاـب  یلو  دـیمد  اـهنآ  رب  نورد  شتآ  زا 

 . تفاین هار  وا  هب  یمهو  ای  یّکش 

يدایرف درک  یگدنزوس  ساسحا  هکنیمه  تخیر ،  ورف  وا  رب  نامـسآ  زا  يا  هدـنزوس  باهـش  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  راک  هب  ناطیش 
 : تفگ داتسیا و  دوخ  هیلّوا  تروص  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رانک  دیشک و 

امف کنمز ، یلإ  مدآ  ندل  نم  نیلسرملاو  نیّیبنلا  هدابع  نم  تدهاش  دقل  هَّللاو  سیلبإ ، انأو  تیّمُس ، امک  نیدباعلا  دّیس  تنأ  ّیلع ، ای  »
«. یل رفغی  ناک  هَّللا  ّنإف  یل ، ترفغتسا  ّکنأ  تددولو  کتدابع ، لثم  تیأر 

ادخ هب  متـسه ،  سیلبا  نم  و  يا ،  هدش  هدـیمان  بقل  نیا  هب  هک  روطنامه  یتسه  ناگدـننک  تدابع  رورـس  تقیقح  رد  وت  یلع ؛  يا  »
وت تدابع  دننام  یتدابع  اهنآ  زا  مادکچیه  زا  ما ،  هدید  نامز  نیا  ات  مدآ  ترـضح  نامز  زا  ار  یهلا  نالوسر  ناربمغیپ و  تدابع  مسق 

« . دزرمآ یم  ارم  دنوادخ  ینک  ترفغم  بلط  ادخ  زا  رگا  وت  ینک ،  رافغتسا  نم  يارب  مراد  تسود  ما ،  هدرکن  هدهاشم 

(1)  . تفر درک و  كرت  ار  اجنآ  سپس 

انب ار  نآ  سپـس  درک ،  بارخ  ریبز  نب  هَّللادبع  اب  گنج  هزرابم و  رطاخب  ار  هبعک  هناخ  فسوی  نب  جاّجح  هدـش :  تیاور   - 8  / 338
نایم زا  یـضاق  ره  ای  ءاملع ،  نایم  زا  یملاع  ره  دـننک  بصن  دوخ  ياجب  ار  دوسـألارجح  دنتـساوخ  دـش و  ریمعت  هناـخ  یتقو  داـهن ، 

تشاد بارطـضا  هزرل و  دنام  یمن  تباث  دوخ  ياج  رد  رَجَح  درک  یم  بصن  ار  نآ  ناگ  هشیپدهز  نایم  زا  يدهاز  ره  ای  و  تاضق ، 
زا ار  نآ  دروآ و  فیرشت  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  هکنآ  ات  ، 

58/46 ح 11. راونألا :  راحب  ، 134/4 بوشارهش : نبا  بقانم  252/4 ح 32 ، زجاعملا : هنیدم  نمض ح1 ،  197 همامإلا : لئالد  - 1
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ادـص مدرم  تفرگ و  مارآ  دوخ  ياج  رد  دوسألارجح  درک ،  بصن  ار  نآ  تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  تفرگ  ناشیا  تسد 
 . دندرک دنلب  ریبکت  هب  ار 

 : تسا هتفگ  هک  شرعش  رد  هدش  ماهلا  قدزرف  هب  هنیآ  ره  و 

هتحار نافرع  هکسمی  داکی 

ملتسی ءاج  ام  اذإ  میطحلا  نکر 

(2)  . دیآ یم  نآ  ندرک  سمل  يارب  هک  یماگنه  دزیوآرد  وا  كرابم  تسد  فک  هب   (1) میطح هیاپ  تسا  کیدزن 

 : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنسیون :  یم  هّمغلا » فشک   » و جئارخ »  » باتک رد   - 9  / 339

دننک ادـج  ار  دوخ  تسد  هک  دـندرک  شالت  هچره  اهنآ  زا  کـی  ره  دـیبسچ ،  مهب  رَجح  يور  رب  فاوط  لاـح  رد  ینز  درم و  تسد 
امهیلع نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  هک  دندوب  وگتفگ  نیا  رد  دنوش ،  ادج  رگیدکی  زا  ات  دیرب  ار  اهنیا  دیاب  دنتفگ :  مدرم  دنتـسناوتن . 
تـسد تفر و  کیدزن  ترـضح  دندرک ،  ضرع  شیارب  ار  هّصق  یتقو  و  دـندرک ،  زاب  ترـضح  نآ  يارب  ار  هار  دـش ،  دراو  مالـسلا 

(3)  . دش ّلح  اهنآ  لکشم  دش و  ادج  رگیدکی  زا  ًاروف  داهن ،  تسد  ود  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم 

 : دسیون یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 10  / 340

یم ّجح  هب  اهلاس  رتشیب  رد  خـلب  رهـش  ناگرزب  زا  ینمؤم  درم  هدـش  تیاور  تسا :  هدرک  لقن  هک  مدـید  هعیـش  تاّفلؤم  زا  یـضعب  رد 
یم مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  تمدخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترایز  ّجح و  کسانم  نداد  ماجنا  زا  دعب  و  تفر ، 
رهـش هب  سپـس  دیـسرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دوخ  ینید  تالاوئـس  دروآ ،  یم  ترـضح  نآ  يارب  یئایاده  تاغوس و  دیـسر 

 . درک یم  تعجارم  دوخ 

هب نامز  ره  منیب  یم  تفگ :  وا  هب  شرسمه  اه  تشگرب  نیا  زا  یکی  رد 

 . بازیم لباقم  رد  تسا  ییانب  میطح :  - 1
و62/99 ح 37. 32/46 ح 25 ، راونألا :  راحب  268/1 ح 11 ، جئارخلا : - 2

نیا ریظن   470/5 بیذهتلا : رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  44/46 ح 43 ، راونألا :  راحب  ، 111/2 هّمغلا : فشک  585/2 ح5 ، جئارخلا : - 3
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  ار  هّیضق 
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 . دهد یمن  شاداپ  وت  هب  يزیچ  ترضح  نآ  یلو  يرب ،  یم  تدوخ  اب  يدایز  يایاده  تاغوس و  يور  یم  دوخ  ماما  رادید 

اریز دشاب ،  یم  وا  تقیقح  رد  شکلام  تسا و  وا  تکرب  هب  دـنراد  مدرم  هچنآ  و  تسا ،  ترخآ  ایند و  هاشداپ  وا  تفگ :  یخلب  درم 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  وا  و  تسا ،  ناگدنب  رب  راگدرورپ  تّجح  نیمز و  يور  رب  ادخ  نیشناج  هفیلخ و  ترـضح  نآ 

 . دنام تکاس  وا  شنزرس  زا  دینش  ار  وا  راتفگ  نوچ  و  تسا .  ام  ياوشیپ  ملسو و 

دورو هزاجا  دیسر  اجنآ  هب  یتقو  دومن ،  ترضح  نآ  فیرـش  لزنم  دصق  دش و  هدامآ  ّجح  يارب  هدنیآ  لاس  يارب  صخـش  نآ  سپس 
 . دومرف تمحرم  هزاجا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ ، 

وا مالسلا  هیلع  ماما  یئوگ  دمآ  شوخ  زا  سپ  دیسوب و  ار  شکرابم  تسد  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  دش و  هناخ  دراو  یخلب  درم 
 . درک بلط  بآ  هباتفآ  تشط و  مالسلا  هیلع  ماما  دندروخ  اذغ  هکنآ  زا  دعب  و  دومرف ،  توعد  شدوخ  اب  اذغ  ندروخ  هب  ار 

 : دومرف ترضح  دزیرب ،  مالسلا  هیلع  ماما  ياهتسد  يور  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  بآ  هباتفآ  تساخرب و  یخلب  درم 

؟  يزیرب نم  ياهتسد  يور  بآ  يزادنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  یهاوخ  یم  ارچ  یتسه ،  ام  نامهیم  وت 

 . منک تمدخ  مراد  تسود  درک :  ضرع 

 . كانیع هب  ّرقتو  یضرتو  ّبحت  ام  کّنیرأل  هَّللاوف  کلذ  تببحأ  اّمل  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دنادرگ نشور  ار  تنامشچ  دنک و  تدونشخ  هک  ار  هچنآ  مهد  یم  ناشن  وت  هب  مسق  ادخب  تسا  نینچ  هک  لاح 

درم نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ،  بآ  ار  تشط  مّوس  کـی  اـت  تخیر  مالـسلا  هیلع  ماـما  كراـبم  ياهتـسد  يور  ار  بآ  هاـگنآ 
 : دومرف

 . تسا بآ  درک :  ضرع  تسا ؟  تشط  نایم  رد  يزیچ  هچ 
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 . نک هاگن  هرابود  تسا ،  خرس  توقای  دومرف : 

 . تسا هدش  خرس  توقای  راگدرورپ  تردق  هب  اهبآ  دید  درک  هاگن  یتقو 

 . زیرب بآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

بآ درک :  ضرع  تسیچ ؟  تشط  نایم  رد  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ،  بآ  زا  رپ  تشط  مّوس  ود  ات  تخیر  بآ  یخلب  درم 
 . تسا

 . تسا زبس  دّرمز  دید  درک  هاگن  یتقو  تسا .  زبس  دّرمز  نک ،  هاگن  دومرف : 

هکنآ اـت  تخیر  ترـضح  نآ  كراـبم  ياهتـسد  يور  ار  بآ  یخلب  درم  زیرب .  بآ  مه  زاـب  دوـمرف :  وا  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
 . دش رپ  تشط 

 . تسا دیفس  ّرد  هکلب  دومرف :  تسا .  بآ  درک :  ضرع  تسیچ ؟  تشط  نایم  رد  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

بّجعت یلیخ  تسا ،  هتـشگ  رپ  دّرمز  توقای و  ّرد و  ینعی  رهاوج  عون  هس  زا  تشط  تسا و  دیفـس  ّرد  دـید  درک  هاـگن  درم  نآ  یتقو 
 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دعب  دیسوب .  ار  اهنآ  تخادنا و  ترضح  نآ  ياهمدق  يور  ار  دوخ  درک و 

اّهنأل کتجوز  دنع  انل  رذتعاو  کتّیده ، نع  ًاضوع  رهاوجلا  هذه  ذخف  انیلإ ، كایاده  یلع  کیفاکی  یش ء  اندنع  نکی  مل  خیـش ؛  ای 
.انیلع تبتع 

دزن ریذـپب و  اـم  زا  ایادـه  نآ  لـباقم  رد  ار  تارهاوج  نیمه  دـنک ،  ناربـج  ار  وت  يایادـه  هک  دـشاب  یمن  يزیچ  اـم  دزن  درمریپ !  يا 
 . تسا هدیدنسپن  ار  ام  راتفر  هدرک و  شنزرس  ار  ام  وا  هک  نک  یهاوخرذع  ام  فرط  زا  ترسمه 

یّکش تسا ؟  هداد  ربخ  امش  هب  ار  مرـسمه  راتفگ  یـسک  هچ  نم !  رورـس  يا  درک :  ضرع  تخادنا و  ریز  هب  تلاجخ  زا  ار  رـس  درم 
 . دیتسه تلاسر  هداوناخ  زا  امش  هک  مرادن 

دوخ راید  رهـش و  هب  هک  یتقو  درب ،  شرـسمه  يارب  دوخ  هارمه  هب  ار  تارهاوج  درک و  عادو  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  یخلب  درم  سپس 
يادخ هب  ار  شرهوش  دروآ و  ياجب  رکش  هدجـس  نز  درک ،  فیرعت  شرـسمه  يارب  ار  رفـس  نایرج  دش  دراو  شا  هناخ  هب  دیـسر و 

تمدخ دوخ  اب  هدنیآ  رفس  رد  ار  وا  هک  داد  مسق  گرزب 
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 . دربب مالسلا  هیلع  ماما 

هداد شرـسمه  هب  هک  يا  هدعو  قبط  درک ،  مهارف  ار  رفـس  گرب  زاس و  یخلب  درم  و  دیـسر ،  ارف  ّجح  يارب  ندرک  چوک  مسوم  یتقو 
ماما تمدخ  نانک  هیرگ  شرهوش  تفر ،  ایند  زا  دیـسر  هک  هنیدم  کیدزن  دـش و  رامیب  هار  نیب  رد  نز  درب ،  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دوب 

 . درک ربخاب  نز  تافو  زا  ار  ترضح  نآ  دیسر و  مالسلا  هیلع 

نم هب  ور  سپـس  تخادرپ ،  زاین  زار و  هب  ادخ  اب  درک و  اعد  زامن  زا  دعب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  ًاروف  مالـسلا  هیلع  ماما 
 : دومرف درک و 

هرابود ار  هدش  رتسکاخ  ياه  ناوختـسا  هک  تسا  وا  و  دینادرگ ،  هدـنز  شتمکح  تردـق و  هب  ار  وا  دـنوادخ  درگرب ،  ترـسمه  دزن 
.دنادرگ یم  هدنز  دهد و  یم  حور 

هب تسا  هتسشن  ملاس  حیحص و  هک  دید  ار  شرسمه  دیـسر  شهاگلزنم  هب  هکنیمه  تفر ،  هلجع  اب  تساخرب و  گنرد  یب  یخلب  درم 
؟  درک هدنز  ار  وت  دنوادخ  یتشگرب و  ناهج  نیا  هب  هنوگچ  تفگ :  وا 

ار نآ  هک  تساوخ  تفرگ ،  رایتخا  رد  درک و  جراخ  ندب  زا  ارم  حور  دمآ و  نم  غارـس  هب  گرم  رومأم  هتـشرف  مسق !  ادـخب  تفگ : 
 : تفگ یم  شرهوش  ترضح و  نآ  تاّیصوصخ  ندرمشرب  هب  درک  عورـش  تشگ و  رهاظ  فاصوا  نیا  اب  یـصخش  ناهگان  دربب  الاب 

 . تسا مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  مرورس  الوم و  ياهیگژیو  فاصوا و  نیا  یلب 

 : درک ضرع  دز و  هسوب  ار  اهنآ  تخادنا و  شیاهمدق  يور  ار  دوخ  دید  ار  وا  لیئارزع  هکنیمه  داد :  همادا  نز 

 . نیدباعلا نیز  ای  کیلع  مالسلا  هضرأ ، یف  هَّللا  هّجح  ای  کیلع  مالسلا 

 . ناگدننک تدابع  تنیز  يا  امش  رب  مالس  نیمز ،  يور  رب  دنوادخ  تّجح  يا  امش  رب  دورد 
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 : دومرف داد و  خساپ  ار  شمالس  ترضح  نآ 

يرُخا هنـس  نیثالث  اهیقبی  نأ  ّیبر  تلأس  دـق  ّینإو  انیلإ  هدـصاق  تناک  اّهنإف  اهدـسج  یلإ  هأرملا  هذـه  حور  دـعأ  توملا ؛  کـلم  اـی 
 . انل هرئاز  انیلإ  اهمودقل  هبّیط  هایح  اهییحیو 

تـساوخرد مراگدرورپ  زا  نم  تسا و  هدومن  ار  اـم  تراـیز  دـصق  وا  اریز  نادرگرب ،  شندـب  هب  ار  نز  نیا  حور  گرم !  هتـشرف  يا 
دیامرف تمحرم  ام  ترایز  هب  شندمآ  رطاخب  ّتیونعم  افص و  اب  هارمه  یکاپ  یگدنز  درادب و  یقاب  رگید  لاس  یـس  ار  وا  هک  مدومن 

.

مندـب هـب  ارم  حور  سپــس  مـنک ،  یم  تعاـطا  مریذـپ و  یم  ناگدـید  رب  ار  تناـمرف  راـگدرورپ !  ّیلو  يا  درک :  ضرع  هتــشرف  نآ 
 . دش جراخ  نم  دزن  زا  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  گرم  هتشرف  مدید  هاگنآ  و  دینادرگرب ، 

باحـصا نایم  رد  ترـضح  نآ  دندیـسر ،  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ات  دـنداتفا  هارب  ود  ره  تفرگ و  ار  شرـسمه  تسد  یخلب  درم 
 : تفگ تخادنا و  شکرابم  ياهمدق  يور  هب  ار  دوخ  داتفا  رورس  نآ  لامج  هب  نز  مشچ  هکنیمه  دندوب  هتسشن 

 . هئاعد هکربب  هَّللا  ینایحأ  يّذلا  وه  اذه  يالومو ، يدّیس  هَّللاو  اذه 

 . دینادرگ هدنز  ارم  وا  ياعد  تکرب  هب  دنوادخ  هک  تسا  یئاقآ  نامه  نیا  تسا ،  نم  يالوم  اقآ و  نیا  مسق !  ادخب 

ایند زا  ات  دـندرکن  اهر  ار  وا  و  دـندرب ،  رـسب  مالـسلا  هیلع  ماما  تمحر  راوج  رد  گرم  ماـگنه  اـت  ار  دوخ  رمع  هدـنامیقاب  نآ  زا  دـعب 
(1)  . دنتفر

 : هک تسا  هدرک  تیاور  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 11  / 341

اهنآ نایم  رد  هکیلاح  رد  میراد  يرترب  دوخ  نانمشد  رب  ام  ّتلع  هچ  هب  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  هب  يدرم 
؟  دنتسه ام  زا  رتابیز  هک  دنتسه  یناسک 

لیذ ح 49.  47/46 راونألا : راحب  - 1
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 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ مهیلع کلضف  يرت  نأ  ّبحتأ 

؟  ینیبب اهنآ  رب  ار  دوخ  يرترب  يراد  تسود 

 . نک هاگن  دومرف :  دیشک و  وا  هرهچ  رب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  یلب ،  درک :  ضرع 

زج دجسم  نیا  رد  نم  نادرگرب ،  لّوا  لاح  هب  ارم  موش  امـش  يادف  درک :  ضرع  دش و  برطـضم  ناشیرپ و  درک  هاگن  درم  نآ  یتقو 
تـشگرب لّوا  لاح  هب  وا  و  دیـشک ،  وا  هرهچ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هرابود  مالـسلا  هیلع  ماما  منیب .  یمن  گـس  نومیم و  سرخ و 

(1).

ترـضح تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  مکح  نب  روهمج  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط  ریرج  نب  دّـمحم   - 12  / 342
 : دومرف دمآ و  دورف  یتّدم  زا  دعب  درک و  زاورپ  اضف  هب  تشاد  رپ  لاب و  هکیلاح  رد  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع 

.نیّیلع یلعأ  یف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  هعاسلا  تیأر 

 . مدید نایتشهب  عیفر  ناکم  نیرتالاب  رد  ار   (2) بلاط یبا  نب  رفعج  نآلا 

ام یلإ  دعـصن  نأ  ردقنال  فیکف  اهانعنـص  نحن  دومرف :  دیور ؟  الاب  اهنامـسآ  هب  دیناوت  یم  امـش  ایآ  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب 
 . ّیسرکلاو شرعلا  هلمح  نحن  هانعنص ؟

 . میتسه ام  یسرک  شرع و  هدنرادهاگن  میور ؟  الاب  میا  هتخاس  هک  یئاجنآ  هب  میناوت  یمن  هنوگچ  میا  هدرک  انب  ار  اهنآ  دوخ  ام 

(3)  . دومرف تمحرم  نم  هب  شدوخ  لصف  ریغ  رد  امرخ  ياه  هفوکش  زا  هخاش  کی  سپس 

.49/46 راونألا :  راحب   ، 89 راونألا : قراشم  - 1
 . دنک یم  زاورپ  ناگتشرف  هارمه  تشهب  رد  اریز  تسا ،  روهشم  راّیط  رفعج  هب  راوگرزب  نآ  - 2

260/4 ح 42. زجاعملا : هنیدم  201 ح 10 ، همامالا : لئالد  ، 116 تازجعملا : رداون  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 555 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_496_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_496_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_496_3
http://www.ghaemiyeh.com


497 ص :

هیلع نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا  هللا  همحر  راّفـص  نسح  نب  دّـمحم   - 13  / 343
 . دندرک یم  دایرف  ترضح  نآ  لباقم  راوید  يور  رب  ناکشجنگ  مدوب و  مالسلا 

 . هن درک :  ضرع  دنیوگ ؟  یم  هچ  اهنیا  یناد  یم  ایآ  هزمحوبا !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دننک یم  تساوخرد  ار  دوخ  يزور  تقو  نآ  رد  هک  هدش  رّرقم  یتقو  اهنآ  يارب  دنیوگ  یم  دومرف : 

.اهیرجی انیدیأ  یلعو  دابعلا ، قازرأ  تقولا  کلذ  یف  مّسقی  هَّللا  ّنإ  کل ، اههرکأ  ّینإف  سمشلا ، عولط  لبق  ّنمانتال  هزمح ؛ ابأ  ای 

نآ رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  مدنـسپ ،  یمن  وت  يارب  ار  نآ  هک  باوخن ،  دیـشروخ  ندـش  رادـیدپ  زا  لـبق  هزمحوبا !  يا 
(1)  . دنک یم  ارجا  ام  تسد  هب  ار  نآ  و  دنک ،  یم  میسقت  ار  ناگدنب  يزور  ماگنه 

ماما رب  رمع  نب  هَّللادـبع  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یلاـمث  هزمحوبا  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 14  / 344
رطاخب دید  ار  بئاصم  نآ  دش و  یهام  راتفرگ  هک  سنوی  دیا : هتفگ  امش  نیـسح ؛  دنزرف  يا  تفگ :  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  داّجس 

 . درک فّقوت  دش  هضرع  وا  رب  مّدج  تیالو  یتقو  هک  تسا  هدوب  نیا 

 . دنیشنب تیازع  هب  تردام  یلب !  دومرف : 

؟  یئوگ یم  تسار  رگا  هدب  ناشن  نم  هب  ار  نآ  درک :  ضرع 

 . دینک زاب  ار  دوخ  مشچ  دومرف :  یتّدم  زا  دعب  و  میدنبب ،  يراتسد  اب  ار  دوخ  ياهمشچ  نم  وا و  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

 ! نم رورـس  يا  درک :  ضرع  داتفا و  تشحو  هب  رمع  نب  هَّللادـبع  دـنز .  یم  جوم  تّدـش  هب  بآ  میتسه و  اـیرد  راـنک  میدـید  هاـگان 
 . دینک ظفح  ارم  ناج  ادخب  ار  امش  تسا ،  امش  ندرگ  هب  منوخ 

؟  یتساوخ ناهرب  لیلد و  نم  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . 23/46 ح5 راونألا :  راحب  ، 343 تاجردلا : رئاصب  - 1
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یگرزب یهام  ًاروف  دز .  ادص  ار  یهام  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دیهد ،  ناشن  نم  هب  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  درک :  ضرع  هرابود 
یم هچ  متمدـخ  رد  نم  ینعی  هَّللا » ّیلو  ای  کّیبل  کّیبل   : » تفگ یم  دوب و  گرزب  یهوک  دـننام  هک  درک  نوریب  اـیرد  زا  ار  دوخ  رس 

؟  راگدرورپ ّیلو  يا  دیئامرف 

؟  یتسیک وت  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . متسه سنوی  یهام  نم  نم !  رورس  يا  درک :  ضرع 

 : درک ضرع  یهام  نک .  فیرعت  ام  يارب  ار  سنوی  هّصق  دومرف : 

لهأ مکتیالو  هیلع  ضرع  دقو  ّالإ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  كّدـج  راص  نأ  یلإ  مدآ  ندـل  نم  ًاّیبن  ثعبی  مل  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
.تیبلا

تیالو هکنیا  رگم  دومرفن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمغیپ  چیه  ءایبنا  متاخ  تّدج  ات  مدآ  ترـضح  نامز  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
 . تشاد هضرع  وا  رب  ار  تیب  لها  امش 

درک دـیدرت  نآ  نتفریذـپ  رد  درک و  فّقوت  مادـک  ره  یلو  دـش ،  اهر  يراتفرگ  زا  دـنام و  ملاـس  تفریذـپ  ار  نآ  اـهنآ  زا  مادـک  ره 
 ، داتفا نادنز  هب  فسوی  دـش ،  شتآ  راتفرگ  میهاربا  دـش ،  ایرد  قرغ  نافوط و  راچد  حون  دـش ،  ینامرفان  راتفرگ  مدآ  دـش .  راتفرگ 

یحو وا  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دیـسر ،  ارف  سنوی  نامز  ات  دـش .  بکترم  ار  اـطخ  نآ  دواد  دـش ،  اـهالب  عاونا  هب  ـالتبم  بّویا 
 . ریذپب ار  وا  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  سنوی !  يا  دومرف : 

 . تفر نوریب  كانبضغ  دوخ  موق  نایم  زا  و  منک ،  لوبق  ار  شتیالو  ما  هتخانشن  هدیدن و  هک  ار  یسک  هنوگچ  درک :  ضرع  سنوی 

 ، مرادهگن ملاس  هکلب  منکن  فیعـض  تسـس و  ار  وا  ياهناوختـسا  معلبب و  ار  سنوی  هک  داد  روتـسد  نم  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
 : دز یم  ادص  هناگ  هس  ياه  یکیرات  رد  ایرد  نایم  رد  دنام و  نم  مکش  رد  زور  هنابش  لهچ  تّدم 

« مناراکمتـس زا  نم  یهّزنم و  كاپ و  وت  تسین ،  هناگی  اتکی و  یئادخ  وت  زج   » (1)« نیِملاظلا نِم  ُْتنُک  ّینإ  کَناْحبُس  َْتنأ  ّالإ  َهلإ  «ال 
تیالو

 . هیآ 87 ءایبنا ،  هروس  - 1
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 . مدرک لوبق  ار  وا  نادنزرف  زا  يده  هّمئا  نینمؤملاریما و 

(1)  . مزادنیب ایرد  لحاس  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  ملاع  راگدرورپ  دروآ  نامیا  امش  تیالو  هب  نوچ  سپ 

ینانب تباث  زا  جاجتحإ »  » باتک رد  هللا  همحر  یسربط  خیش  و  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هرس  سدق  یسلجم  هماّلع   - 15  / 345
 : تفگ هک  دنا  هدرک  لقن 

هتفر ّجـح  هب  رانید  نب  کلام  یـسراف و  بیبح  مالغلا و  هبتع  حـلاص و  یناتـسجس و  بّویا  لثم  هرـصب  ناگ  هشیپ  تدابع  زا  یعمج  اب 
 ، دنا هتشگ  یگنـشت  راچد  یبآ  یب  رطاخب  ًادیدش  هک  میدید  ار  مدرم  میدش و  هجاوم  بآ  دوبمک  اب  میدش  هّکم  دراو  هکنیمه  مدوب ، 

 . مینک اعد  ناراب  بلط  يارب  ات  دندرک  سامتلا  ام  دزن  دندروآ و  يور  ام  هب  هَّللا  تیب  نارئاز  هّکم و  لها 

زا يرثا  یلو  میدرک  اـضاقت  ار  ناراـب  لوزن  دـنوادخ  زا  يراز  هلاـن و  عوضخ و  اـب  سپـس  میدرک ،  فاوـط  میدـمآ و  هبعک  دزن  سپ 
 . میدیدن تباجا 

هبعک درگ  دوب ،  هدومن  مارآان  برطـضم و  ار  وا  شیاهمغ  كانهودنا و  ار  وا  شیاه  هّصغ  هک  دش  دراو  یناوج  هاگان  لاح  نیمه  رد 
 : دومرف دروآ و  يور  ام  هب  سپس  درک  فاوط  راب  دنچ 

يا و  یـسراف !  بیبح  يا  و  مالغلا !  هبتُع  يا  و  يرم !  حـلاص  يا  و  یناتـسجس !  بّویا  يا  و  ینانب !  تباث  يا  و  رانید !  نب  کلام  يا 
 ! نامیلس نب  رفعج  يا  و  هنادعس !  يا  و  هعبار !  يا  یمعا و  حلاص  يا  و  رمع !  يا  دعس و 

 . دیئامرفب دیراد  يرما  میتسه ،  امش  نامرف  هب  شوگ  ینعی  کیدعس ،  کّیبل و  میتفگ :  ام 

؟  دشاب هتشاد  تسود  ار  وا  نابرهم  دنوادخ  هک  تسین  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . تسا دنوادخ  راک  ندرک  تباجا  تسا و  ندرک  اعد  ام  هفیظو  ناوج !  يا  میدرک :  ضرع 

.39/46 راونألا :  راحب  ، 138/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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سپس دومرف .  یم  تباجا  ار  شیاعد  تشاد  یم  تسود  ار  وا  ادخ  هک  دوب  امش  نایم  رد  یکی  رگا  دیوش ،  رود  هبعک  دزن  زا  دومرف : 
 : درک یم  ضرع  هدجس  رد  هک  میدینش  سپ  داتفا  هدجس  هب  نیمز  رب  دمآ و  هبعک  دزن  شدوخ 

 . نک لزان  مدرم  نیا  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراب  يراد  نم  هب  هک  یتّبحم  هب  نم !  رورس  يا 

 . دش ریزارس  کشم  هناهد  لثم  ناراب  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  نآ  مالک  زونه  دیوگ :  ینانب  تباث 

؟  دراد تسود  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسناد  اجک  زا  ناوج !  يا  مدرک :  ضرع 

 . ینباجأف یل  هّبحب  هتلأسف  ینّبحی  ّهنأ  تملع  ینرازتسا  اّملف  ینرزتسی ، مل  ینّبحی  مل  ول  دومرف : 

هب نم  و  دراد ،  تسود  ارم  هک  متـسناد  هدـیبلط  تراـیز  هب  ارم  هکنیا  زا  درک ،  یمن  متوعد  شتراـیز  هب  تشاد  یمن  تسود  ارم  رگا 
 . دومرف تباجا  وا  مدرک و  تساوخرد  وا  زا  دراد  نم  هب  هک  یتّبحم  نامه 

 : دومن یم  تئارق  ار  یتایبا  هکیلاح  رد  درک  كرت  ار  ام  سپس 

هنغت ملف  ّبرلا  فرع  نم 

یقشلا كاذف  ّبرلا  هفرعم 

هلان ام  هعاطلا  یف  ّرض  ام 

یقل اذامو  هَّللا  هعاط  یف 

یقتلا ریغب  دبعلا  عنصی  ام 

یقّتملل ّزعلا  ّلک  ُّزعلاو 

 . تسا تخبدب  یقش و  تقیقح  رد  وا  سپ  دنکن ،  زاین  یب  ار  وا  یئاسانش  نیا  دسانشب و  ار  ادخ  هک  یسک 

 . دنک دروخرب  وا  هب  هک  بئاصم  زا  هچنآ  دسرب و  وا  هب  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  هک  اهتمعن  زا  هچنآ  تعاط  رد  دنز  یمن  ررض 

 . تسا اوقتاب  صاخشا  يارب  اوقت و  هیاس  رد  وربآ  تّزع و  مامت  دنک ؟  یم  هچ  اوقت  نودب  هدنب 

؟  تسیک ناوج  نیا  هک  مدرک  لاوئس  هّکم  مدرم  زا  دیوگ :  تباث 

(1)  . تسا مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  وا  دنتفگ : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ياهتسد يور  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نازینک  زا  یکی  هک :  تسا  هدرک  لقن  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 16  / 346
یمخز و ار  مالسلا  هیلع  ماما  تروص  داتفا و  زینک  نآ  تسد  زا  هباتفآ  ناهگان  دریگب ،  وضو  ات  تخیر  یم  بآ  ترضح  نآ  كرابم 

 . تخاس حورجم 

َنیمِظاکلاَو  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفگ :  زینک  درک ،  الاب  وا  فرط  هب  ار  دوخ  رـس  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 
 . دنناشن ورف  ار  دوخ  مشخ  دنشاب و  سفن  رب  ّطلسم  بضغ  مشخ و  ماگنه  رد  هک  دنتسه  یناسک  اوقت  لها  ْظیَغلا »

 . مدناشن ورف  ار  دوخ  مشخ  دندومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

« . دنرذگب مدرم  ياهیدب  زا  و  « » سانلا نَع  َنیفاْعلاَو   : » داد همادا  زینک 

 . درذگب وت  زا  ادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و   » (1)« نینِسْحُملا ّبُِحی  هَّللاَو   : » دناوخ ار  هیآ  هّیقب  زینک 

(2)  . مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  ورب ،  یهاوخ  یم  اجک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

ترضح نآ  هک  يا  هناخ  رد  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هرس  سدق  یـسلجم  هماّلع   - 17  / 347
درکن و یهّجوت  چیه  ترضح  نآ  یلو  شتآ ،  شتآ ،  دندروآرب :  دایرف  هناخ  لها  داتفا ،  قافّتا  يزوس  شتآ  دوب  لوغشم  هدجس  هب 

هدرک لفاغ  شتآ  نیا  زا  ار  امش  زیچ  هچ  دندرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  یتقو  دش .  شوماخ  شتآ  هکنیا  ات  تشادنرب  هدجس  زا  رس 
 : دومرف دوب ؟ 

 . هیآ 134 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
.199 نیظعاولا : هضور  ، 262 يرولا : مالعا  67/46 ح 37 ، راونألا :  راحب  سلجم 36 ، 267 ح 15  قودص : یلاما  - 2
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 . يربکلا رانلا  اهنع  ینتهلأ 

(1)  . دوب هدینادرگ  لفاغ  ایند  شتآ  نیا  زا  ارم  تسا  ترخآ  شتآ  هک  نآ  زا  رتگرزب  یشتآ 

نیز ترـضح  هب  یـصخش  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  مزاـح  وـبا  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  هللا  هـمحر  بوشارهـش  نـبا   - 18  / 348
 . مروآ موجه  وا  هب  متساوخ  مدش و  تحاران  نم  يراد ؟  یهاگآ  زامن  زا  ایآ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

 : دومرف هدننک و  لاوئس  هب  درک  ور  سپس  دنتسه .  نابرهم  رابدرب و  نادنمشناد  شاب ،  هتسهآ  مزاحوبا !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
 . مراد یهاگآ  یلب ، 

اجنیا هب  شراتفگ  ات  درک ،  لاوئس  زامن  تاّبحتـسم  تابجاو و  زا  دنک و  كرت  دیاب  هک  ار  هچنآ  دَروآ و  اجب  زامن  رد  دیاب  هچنآ  زا  وا 
؟  تسیچ زامن  عورش  دیسرپ :  هک  دیسر 

؟  تسیچ نآ  راکشآ  لیلد  تّجح و  دیسرپ :  ربکا ،  هَّللا  دومرف : 

میرحت تفگ :  هدجـس .  ّلحم  هب  ندرک  هاـگن  دومرف :  تسیچ ؟  زاـمن  عوشخ  درک :  ضرع  هروس ، ) ندـناوخ  ینعی   ) تئارق دومرف : 
؟  دوش یم  عونمم  وا  رب  رگید  ياهراک  يزیچ  هچ  اب  ینعی  تسیچ ؟  نآ 

 . ربکا هَّللا  نتفگ  ینعی  مارحإلا ،  هریبکت  دومرف : 

؟  دوش یم  فرطرب  وا  زا  ّتیعونمم  يزیچ  هچ  اب  ینعی  تسیچ ؟  نآ  لیلحت  درک :  ضرع 

 . دوش یم  هتفگ  زامن  رخآ  رد  هک  مالس  دومرف : 

؟  تسیچ تسا  راوتسا  نآ  رب  زامن  تعیبط  هک  نآ  لصا  ینعی  نآ  رهوج  درک :  لاوئس 

 . دنوادخ نتسناد  هّزنم  نتفگ و  هَّللا  ناحبس  ینعی  حیبست  دومرف : 

؟  تسیچ نآ  تمالع  ناشن و  ینعی  نآ  راعش  درک :  ضرع 

 . دوش یم  هدناوخ  زامن  زا  دعب  هک  يراکذا  اهاعد و  ینعی  بیقعت ،  دومرف : 

؟  تسیچ دوش  یم  لماک  نآ  اب  زامن  هک  نآ  لامک  درک :  ضرع 

 . 80/46 راونألا :  راحب  ، 150/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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503 ص :

 . مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  دومرف : 

.انئادعأ نم  هءاربلاو  انتیالو  لاق : اهلوبق ؟ ببس  ام  دیسرپ : 

؟  تسیچ زامن  یلوبق  ببس 

 . تسا زامن  یلوبق  ثعاب  تیب  لها  ام  نانمشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  دومرف : 

هتشاذگن یقاب  یسک  يارب  يرذع  امش  درک :  ضرع  تفگ ،  خساپ  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  مامت  وا  ياهـشسرپ  همه  هک  یتقو 
دنک راذگاو  یناسک  هچ  هدهع  هب  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  دـنوادخ  تفگ :  یم  هکیلاح  رد  درک  تکرح  اج  زا  سپـس  دـیا ، 

(1).

نآ يارب  هک  تشاد  یمالغ  مالسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح   (2) تسا :  هدـش  هتفگ  هک  هدرک  لقن  باـتک  ناـمه  رد  زین  و   - 19  / 349
رادـقم درک  هدـهاشم  دـنیبب ،  ار  وا  راک  کیدزن  زا  ات  دـمآ  رازتشک  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يزور  درک ،  یم  يزرواـشک  ترـضح 

 ، دز تشاد  تسد  رد  هک  يا  هنایزات  اب  ار  مالغ  دـش و  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ،  هتفر  نیب  زا  هدـش و  بارخ  نآ  زا  يدایز 
؟  تسا هدز  ار  وا  ارچ  هک  دش  نامیشپ  سپس 

نوریب ار  شـسابل  ترـضح  نآ  دید  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  مالغ  نوچ  داتـسرف ،  مالغ  لابند  هب  ار  یـسک  دـمآ  لزنم  هب  یتقو 
 . دش دایز  شسرت  اذل  دنک  تازاجم  رفیک و  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  درک  نامگ  تسا ،  هداهن  دوخ  لباقم  رد  ار  هنایزات  نآ  هدروآ و 

 : دومرف درک و  زارد  مالغ  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  تشادرب و  ار  هنایزات  مالسلا  هیلع  ماما 

نک صاصق  ریگب و  نم  زا  ار  هنایزات  نیا  دوب ،  هابتـشا  شزغل و  کی  نیا  تشادـن و  هقباـس  هک  تفرگ  تروص  نم  زا  يراـک  ینـالف 
 . نزب ارم  مدز  ار  وت  هک  هک  روط  نامه  ینعی 

.130/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
هوالع تسا ،  نآ  فعـض  زا  یکاح  هک  هدروآ  هدش ) هتفگ  « ) لیق  » ناونع هب  بقانملا »  » باتک رد  بوشآرهـش  نبا  ار  تیاور  نیا  - 2

 . تسا شودخم  زین  تیاور  نتم  هدرکن و  رکذ  نآ  يارب  يدنس  نیا  رب 
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504 ص :

امـش زا  هنوگچ  سپ  مرفیک ،  راوازـس  نم  یهد و  رفیک  ارم  یهاوخ  یم  مدرک  نامگ  مسق  ادـخب  نم !  يالوم  يا  درک :  ضرع  مالغ 
؟  منک صاصق 

 . نک صاصق  وت ،  رب  ياو  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . مدرک لالح  تسه  یّقح  ارم  رگا  دیراد و  رایتخا  امش  مرب ،  یم  هانپ  ادخ  هب  یتراسج  نینچ  زا  درک :  ضرع 

مالـسلا هیلع  ماما  نوچ  درک ،  یم  لالح  دومن و  یم  میظعت  راب  ره  وا  درک و  رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  هبترم  دنچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
 : دومرف دنک  یم  يراددوخ  ندرک  صاصق  زا  مالغ  دید 

(1)  . مدیشخب وت  هب  ار  رازتشک  نآ  يدیزرو ،  عانتما  هک  الاح 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 20  / 350

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لعفی  ناک  امک  هعکر  فلأ  هلیللاو  مویلا  یف  یّلصی  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ناک 

 . دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شّدج  دننامه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح 

 . دناوخ یم  زامن  تعکر  ود  اهنآ  زا  مادک  ره  رانک  رد  تشاد ،  امرخ  تخرد  دصناپ  وا 

لباقم رد  لیلذ  هدـنب  کی  نداتـسیا  دـننام  زامن  رد  وا  نداتـسیا  و  درک ،  یم  رییغت  شکرابم  گنر  داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  و 
ایوگ هک  دـناوخ  یم  زامن  هدـننک  عادو  صخـش  دـننام  و  دـیزرل ،  یم  یهلا  سرت  زا  شندـب  ءاـضعا  همه  دوب ،  هبترمدـنلب  یهاـشداپ 

(2)  . تسین نکمم  ندناوخ  زامن  شیارب  نآ  زا  دعب  تسا و  وا  زامن  نیرخآ 

یب ّتلع  زا  باحـصا  زا  یـضعب  یتقو  و  درکن ،  تسرد  ار  نآ  زامن  رخآ  اـت  و  داـتفا ،  شکراـبم  هناـش  زا  ءادر  زاـمن  لاـح  رد  يزور 
؟  مدوب هداتسیا  یسک  هچ  روضح  رد  یناد  یم  ایآ  وت ،  رب  ياو  دومرف :  دندرک  لاوئس  ءادر  هب  وا  یهّجوت 

.96/46 راونألا :  راحب  ، 158/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
.3 رطس  150/4 بوشارهش : نبا  بقانم  زا  لقن  هب  رخآ ، رطس   79/46 راونألا : راحب  - 2
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505 ص :

 . میا هدش  كاله  ام  نیاربانب ،  درک :  ضرع  دوش .  یمن  لوبق  دراد  بلق  روضح  نآ  رد  هک  يرادقم  نآ  زج  شزامن  زا  هدنب 

 . لفاونلاب کلذ  مّمتم  هَّللا  ّنإ  اّلک   : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 . دنک یم  ناربج  لفاون  اب  ار  نآ  ياه  یتساک  صئاقن و  دنوادخ  هکلب  تسین  نینچ  زگره 

ای كاروخ  یهاگ  و  دوب ،  مهرد  رانید و  نآ  رد  هک  تفرگ  یم  تشپ  هب  یناـبنا  بش  یکیراـت  رد  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  هماـنرب  ]
هکیلاح رد  دومرف  یم  تمحرم  دوشگ  یم  ار  رد  هک  یـسک  هب  دز و  یم  رد  ار  هناخ  درب ،  یم  ارقف  ياه  هناخ  هب  تشاد و  یمرب  مزیه 

سانـشان صخـش  نآ  دـندید  ارقف  تفای  تافو  ترـضح  نآ  نوچ  دسانـشن ،  ار  وا  ات  دومن  یم  ناـهنپ  وا  زا  هدیـشوپ و  ار  دوخ  هرهچ 
هدوب مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  وا  هک  دنتفایرد  تسین ،  يربخ  اه  تیانع  اه و  کمک  نآ  زا  دـبوک و  یمن  ار  اهنآ  هناخ  برد 

 . تسا

ءارقفلا لزاـنم  یلإ  هرهظ  یلع  لـمحی  ناـک  اّـمم  لـبإلا  بکر  لـثم  هیلعو  هرهظ  یلإ  اورظن  لـستغملا  یلع  مالـسلا  هـیلع  عـضو  اّـملو 
.نیکاسملاو

ناتـسدیهت و يارب  هـک  ار  یئاـه  ناـبنا  نآ  رثا  دـنداهن  تـخت  يور  نداد  لـسغ  يارب  ار  ترــضح  نآ  نینزاـن  ندـب  هـک  یماـگنه  و 
(1)  . [. دوب هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  هک  دندید  ترضح  نآ  تشپ  رب  تفرگ  یم  شود  هب  ناگراچیب 

نیب رد  تشاد ،  شود  رب  دـننک  یم  تسرد  كزان  مرن و  مشپ  اب  هک  زخ  سنج  زا  یئادر  دـش و  جراـخ  لزنم  زا  ترـضح  نآ  يزور 
درک اهر  ار  نآ  تشذگ و  دنک  انتعا  هکنیا  نودـب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ،  ار  ترـضح  نآ  ءادر  درک و  دروخرب  وا  هب  ییادـگ  هار 

(2).

تخورف و یم  ار  نآ  دیسر  یم  ارف  ناتسبات  نوچ  و  دیرخ ،  یم  دوخ  ناتسمز  يارب  یمـشپ  هماج  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  مسر  و 
(3)  . دیشخب یم  ارقف  هب  ار  نآ  ياهب 

 . میدرک هفاضا  ردصم  زا  ار  نآ  ام  دوبن و  لصا  رد  فوقعم  ود  نیب  - 1
 . تسا هدش  رکذ   154/4 بوشارهش : نبا  بقانم  باتک  رد  ثیدح  زا  هعطق  نیا  - 2

صو 105 ح 95. رطس 3   95/46 راونألا :  راحب  - 3
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506 ص :

 : دومرف اهنآ  هب  دنا ،  هدرک  زارد  مدرم  دزن  یئادگ  تسد  هک  درک  هدهاشم  ار  يا  هّدع  ترضح  نآ  هفرع  زور  رد 

شناگدنب رب  يردق  هب  دنوادخ  تمحر  زورما  هکیلاح  رد  دینک  یم  تساوخرد  دنوادخ  ریغ  زا  يزور  نینچ  دننام  رد  امـش ،  رب  ياو 
اهنآ بیصن  یتخبشوخ  تداعس و  هک  تسا  دیما  دینک  اعد  دنتسه  ناردام  مکـش  رد  زونه  هک  یلافطا  يارب  رگا  هک  دوش  یم  ریزارس 

 . دوش

هب ناتناسحا  رتراکوکین و  مدرم  همه  زا  هک  امش  دندرک :  ضرع  وا  هب  دوش  اذغ  مه  شردام  اب  هک  درک  یم  يراددوخ  ترضح  نآ  ] 
 : دومرف دیروخ ؟  یمن  اذغ  دوخ  ردام  اب  ارچ  تسا  رتشیب  نادنواشیوخ 

(2) .[ (1)  . تسا هتفرگ  تقبس  نآ  هب  وا  مشچ  هک  يا  همقل  هب  دریگب  یشیپ  متسد  هک  دیآ  یمن  مشوخ 

کیف ّبُحا  نأ  کب  ذوعأ  ّینإ  ّمهّللا  دومرف :  مراد ،  تسود  رایـسب  ار  امـش  ادخ  رطاخ  هب  نم  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش 
 . ضغبم یل  تنأو 

 . یشاب هتشاد  نمشد  ارم  وت  دنشاب و  هتشاد  تسود  وت  رطاخب  ارم  مدرم  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ! 

نفد كاخ  نایم  رد  ار  وا  داد  روتسد  تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  دزن و  وا  هب  قاّلـش  کی  تفر و  ّجح  هب  راب  تسیب  تشاد  هک  يرتش  اب 
 . دنروخن (3) ار  وا  ناگدنرد  ات  دندرک 

 : تفگ وگب ،  رصتخم  دنتفگ :  ینالوط ؟  ای  منک  نایب  هاتوک  ار  وا  لاوحا  تفگ :  دندرک ،  لاوئس  وا  هرابرد  ترضح  نآ  زینک  زا 

 . ّطق لیلب  ًاشارف  هل  تشرف  امو  ّطق  ًاراهن  ماعطب  هتیتأ  ام 

 . مدرتسگن (4) رتسب  وا  يارب  یبش  هاگچیه  مدرواین و  اذغ  میالوم  يارب  يزور  زگره 

 . میدرک رکذ  ردصم  زا  ثیدح  ندش  لماک  يارب  ار  نآ  ام  دوبن و  لصا  رد  فوقعم  ود  نیب  - 1
 . دوش هعجارم  ثیدح 334  هب  حیضوت  يارب  - 2

 . تسا هدش  لقن  لامعألا  باوث  باتک  زا  70/46 ح 46  راونألا :  راحب  رد  ثیدح  زا  هعطق  نیا  - 3
155/4 بقانم : رد  بوشارهش  نبا  تسا و  هدش  لقن  عئارشلا  للع  باتک  زا  67/46 ح 33  راونألا : راحب  رد  ثیدح  زا  تمسق  نیا  - 4

 . تسا هدروآ 
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 566 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_506_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_506_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_506_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_506_4
http://www.ghaemiyeh.com


507 ص :

 : دومرف داتسیا و  اهنآ  دزن  دندرک ،  یم  یئوگدب  تبیغ و  ناشیا  زا  هک  درک  دروخرب  یهورگ  هب  ترضح  نآ  يزور 

(1)  . دزرمایب ار  امش  دنوادخ  دیئوگ  یم  غورد  رگا  و  دزرمایب ،  ارم  دنوادخ  دیئوگ  یم  تسار  امش  رگا 

یم ترضح  نآ  تمدخ  تسا ،  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  نتخومآ  يریگارف و  یپ  رد  هک  یسک  ینعی  ملع  بلاط  هک  یماگنه  و 
 : دومرف یم  وا  هب  دیسر 

یم سپس  تسا ،  هدومن  شرافس  وا  لاح  تیاعر  وا و  هب  تبسن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یـسک  يا  يدمآ  شوخ 
 : دومرف

.هعباسلا نیضرألا  یلإ  هل  تّحبس  ّالإ  ضرألا  نم  سبای  الو  بطر  یلع  هلجر  عضی  مل  هلزنم  نم  جرخ  اذإ  ملعلا  بلاط  ّنإ 

یم حیبست  وا  يارب  یگمه  متفه  نیمز  ات  هکنیا  رگم  دراذگ  یمن  يرت  کشخ و  رب  مدـق  دوش  یم  جراخ  شلزنم  زا  یتقو  ملع  بلاط 
 . دنیوگ

ریگ نیمز  صاخشا  نایانیبان و  نامیتی و  هک  تشاد  یم  تسود  درک و  یم  یتسرپرس  ار  هنیدم  يارقف  زا  هداوناخ  دص  ترـضح  نآ  ] 
لایع لها و  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  و  داد ،  یم  اذـغ  ناشیا  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  و  دـنوش ،  رـضاح  وا  هرفـس  رانک  هراچیب  يارقف  و 

(2) دیشخب ].  یم  ارقف  هب  ار  نآ  دننام  هکنیا  ات  دومرف  یمن  لیم  اذغ  هاگچیه  و  داتسرف ،  یم  اهنآ  يارب  اذغ  تشاد 

دومن و یم  عمج  ار  اهنآ  وا  و  دش ،  یم  طقاس  هدجس  زامن و  يدایز  رثا  رب  ترضح  نآ  هدجـس  عضاوم  زا   (3) هنفث تفه  لاس  ره  رد 
(4)  . دندرک نفد  وا  نینزان  ندب  اب  تفای  تافو  یتقو 

هَّللا لوسر  نبای  هل : یلوم  هل  لاق  یّتح  یکب ، ّالإ  ماعط  هیدـی  نیب  عضو  امو  هنـس ، نیرـشع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هیبأ  یلع  یکب  دـقلو 
. ] ؟ ّلقی نأ  کئاکبلو  یضقنی [  نأ  کنزحل  نآ  امأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.رخآ رطس   96/46 راونألا :  راحب  - 1
 . میدرک لقن  ردصم  زا  ار  فوقعم  ود  نیب  - 2

 . دوش یم  هدمآرب  نآ  يور  رب  رتش  يوناز  لثم  تسوپ  ندش  ربز  رثا  رب  هک  يا  هنیپ  ینعی  - 3
 . تسین راونألا  راحب  ردصم و  رد  تمسق  نیا  - 4
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508 ص :

هیرگ هکنیا  رگم  دنتشاذگن  ترضح  نآ  لباقم  رد  یئاذغ  تسیرگ ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  رب  لاس  تسیب  تّدم 
؟  دوش مک  امش  هیرگ  دسر و  نایاپ  هب  امش  هودنا  هّصغ و  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  درک :  ضرع  شنامالغ  زا  یکی  هک  يّدحب  درک ، 

هئاکب هرثک  نم  هانیع  تّضیباف  مهنم  ًادحاو  هنع  هَّللا  ّبیغف  ًادلو  رشع  ینثا  هل  ناک  ّیبنلا  بوقعی  ّنإ  کحیو ! دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
یّمعو یخأو  یبأ  یلإ  ترظن  اـنأو  اینّدـلا ، یف  ّیح  هنبإ  ّنأ  ملعی  ناـکو  ّمغلا ، نم  هرهظ  َبَدْوَدْـحاَو  نزحلا  نم  هـسأر  باـشو  هـیلع ،

ینزح یضقنی  فیکف  یلوح  نیلوتقم  یتیب  لهأ  نم  رشع  هعبسو 

شنامشچ هک  تسیرگ  وا  رب  ردق  نآ  دومن ،  ناهنپ  وا  رظن  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد  رسپ  هدزاود  ربمایپ  بوقعی  وت ،  رب  ياو 
شرـسپ تسناد  یم  هکیلاح  رد  دیمخ ،  هّصغ  زا  وا  تشپ  و  دش ،  دیفـس  مغ  هودنا و  زا  شرـس  ياهوم  و  دـش ،  انیبان  هیرگ  يدایز  زا 
تداهـش هب  هک  یلاح  رد  ار  متیب  لها  زا  رفن  هدفه  ومع و  ردارب و  ردپ و  مدوخ  نامـشچ  اب  نم  یلو  دنک ،  یم  یگدنز  تسا و  هدنز 

(2) دوش (1) .  فرطرب  نم  هودنا  هّصغ و  هنوگچ  سپ  مدید ،  دوب ) هدنام  نیمز  يور  نوخ  رد  قرغ  اهنآ  ياهندب  و   ) دندوب هدیسر 

.رخآ رطس   165 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
يا هدیدنسپ  ياه  تلصخ  زا  تلـصخ  هس  تسیب و  رکذ  رد   517/2 قودص :  خیـش  لاصخ  باتک  رد  لماک  روط  هب  ثیدـح  نیا  - 2

61/46 ح 19 راونألا :  راحب  رد  ار  نآ  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  و  هدش ،  لقن  هدیدرگ  فیـصوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک 
 . تسا هدروآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 568 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_508_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_508_2
http://www.ghaemiyeh.com


509 ص :

متفه شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

ناربمغیپ شناد  هدنفاکش 

نیّلصملا تاولص  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ترضح 
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 : دسیون یم  دوخ  لاجر »  » باتک رد  هللا  همحر  یّشک   - 1  / 351

(1)  . دومرف وا  هب  ار  اهنآ  همه  خساپ  ناشیا  و  دومن ،  شسرپ  ترضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  یس  ملسم  نب  دّمحم 

نآ نانمـشد  زا  تشاد و  دـمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  اـب  ماـش  لـها  زا  يدرم  ترـضح :  نآ  قـالخا  مراـکم  رد   - 2  / 352
 : تفگ ترـضح  نآ  هب  درک و  رکذ  مالـسلا  هیلع  ماما  يوکین  شور  بوخ و  قالخا  ار  دوخ  دـمآ  تفر و  ّتلع  يو  دوب ،  ترـضح 

و ییامن ،  یم  تیاـعر  ار  بادآ  همه  ینک و  یم  ناـیب  ار  بلاـطم  نشور  حیرـص و  ینعی  یتسه ،  حیـصف  يدرم  هک  منیب  یم  ار  اـمش 
(2)  . موش یم  رضاح  امش  سلجم  رد  منک و  یم  دمآ  تفر و  امش  اب  اه  یگژیو  نیا  رطاخب  يزاس ،  یم  يراج  نابز  رب  وکین  ظافلا 

؟  رَقب تنأ  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  رخسمت  یبدا و  یب  يور  زا  ینارصن  يدرم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 . 196 صاصتخإلا : 163 ح 276 ، یّشک : لاجر  - 1
هنیفـس  » باتک زا  ار  ثیدـح  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  ًارهاـظ  233/46 ح1 . راونألا :  راـحب  سلجم 14 ، ح 71   41 یـسوط :  یلاما  - 2

 . تسا هدومن  لقن  « 118/2 راحبلا :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . متسه رقاب  نم  هن 

؟  یتسه زپشآ  ینعی  هخاّبط  نز  رسپ  وت  درک :  ضرع 

 . دوب وا  هفرح  تراهم و  نآ  دومرف : 

؟  یتسه راتفگ  تشز  يوگ  مانشد  هایس  زینک  رسپ  وت  درک :  ضرع 

 . کل هَّللا  رفغ  تبذک  تنک  نإو  اهل ، هَّللا  رفغ  تقدص  تنک  نإ  دومرف : 

 . دزرمایب ار  وت  ادخ  یتفگ  غورد  رگا  و  دزرمایب ،  ار  وا  ادخ  تسا  تسار  یتفگ  هچنآ  رگا 

(1)  . دش ناملسم  درک و  فارتعا  مالسا  تقیقح  هب  درک  هدهاشم  ترضح  نآ  زا  ار  يرابدرب  يراوگرزب و  نیا  نوچ  ینارصن 

 : دومرف ترضح  نآ  فاصوا  هرابرد  هیلع  هَّللا  تاولص  داّجس  ماما  شردپ   - 3  / 353

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرب  سانلا  هبشأ  وهل  هَّللاو  ًارقب ، هرقبی  ملعلا  عضومو  ملحلا ، ندعم  هّمئألا ، وبأو  مامإلا  ّهنإ 

ملع و دـنز  یم  جوم  نآ  رد  بآ  هک  یئایرد  دـننامه  تسا ،  شناد  ملع و  هاگیاج  يرابدرب و  ندـعم  تسا ،  ناـماما  ردـپ  ماـما و  وا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا  مسق  ادخب  دهد ،  یم  رشن  دفاکـش و  یم  ار  نآ  وا  و  دنز ،  یم  جوم  شا  هنیـس  رد  شناد 

(2)  . تسا ملسو  هلآو  هیلع 

 : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   - 4  / 354

دجی ملو  یل  فیکو  دمـصلا ، نم  عئارـشلاو  نیدلاو  مالـسإلاو  دـیحوتلا  ترـشنل  هلمح  ّلجوّزع  هَّللا  یناتآ  يذـّلا  یملعل  تدـجو  ول 
(3) .هملعل هلمح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  يّدج 

لوبق لّمحت  شریذپ و  ّتیفرظ  هک  دندوب  یناسک  ینعی  متفای  یم  ینیلماح  هدومرف  تیانع  نم  هب  دنوادخ  هک  یشناد  ملع و  يارب  رگا 
هنوگچ مداد و  یم  راشتنا  دمص »  » هملک زا  ار  نیئآ  نید و  مالسا و  دیحوت و  هنیآ  ره  دنتشاد  ار  نآ 

لیذ ح 12.  289/46 راونألا :  راحب   ، 5 رطس  207/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
248 ح3. رثألا : بختنم  388/36 ح3 ، راونألا :  راحب  ، 31 رثألا : هیافک  - 2

نمض ح 15.  225/3 راونألا :  راحب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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(1)  . تفاین ار  یصاخشا  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّدج  هکنآ  لاح  تسا و  نکمم  نم  يارب 

ربارب رد  ما ،  هتـسشن  ساـّبع  نبا  يور  شیپ  ءاـهقف و  لـباقم  رد  مـسق !  ادـخب  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هـب  هرـصب  لـها  هـیقف  هداـتق 
 . تسا هتشگن  منک  یم  ادیپ  امش  روضح  رد  هک  یبارطضا  دننام  یناشیرپ  بارطضا و  راچد  نم  بلق  اهنآ  زا  مادکچیه 

 ...« . عفرت نأ  هَّللا  نذأ  تویب   » يدی نیب  تنأ  تنأ ؟ نیأ  يردتأ  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

یف  : » تسا هدومرف  شا  هرابرد  میرک  نآرق  هک  یتیب  نامه  تیالو ،  عیفر  تیب  هاگـشیپ  رد  وت  يا ؟  هتفرگ  ياـج  اـجک  یناد  یم  اـیآ 
وا تمظع  ادخ و  مان  اهنآ  رد  دـبای و  تعفر  تسا  هتـساوخ  ادـخ  هک  یئاه  هناخ  رد   » (2)  « هُمْـسا اَهیف  َرَکُْذیَو  عَفُْرت  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  تُوُیب 

(3)  . يا هتفرگ  رارق  دوش ، » دای 

تسار سرت  زا  وا  ياهوم  دمآرد و  هزرل  هب  شندب  ياهدنب  تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  یتقو  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زین  و 
(4)  . تسا هتفگ  هداتق  هیبش  ار  یبلاطم  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  لقن  قبط  همرکع  نینچمه  و  دش ، 

بسانم هک  ار  نآ  زا  يرصتخم  ام  هک  هدیدرگ  لقن  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  ینالوط  یثیدح  هعیش  ياهباتک  زا  یـضعب  رد   - 5  / 355
 : مینک یم  رکذ  تسا  باب  نیا 

هتـشاذگ و ّتنم  نم  رب  امـش  تفرعم  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  شیاتـس  ساپـس و  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  رباج 
نانمشد اب  ینمشد  امش و  ناتسود  یتسود  و  داد ،  مقیفوت  امش  تاروتسد  زا  يرادرب  نامرف  هب  و  دومرف ،  ماهلا  نم  هب  ار  امش  تلیضف 

 . تخاس مبیصن  ار  امش 

مالسلا هیلع  ماما 

ًاّمج ًاملع  یّنم  حناوجلا  نیب  ّنإف  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس   : » دومرف یم  ربنم  يالاب  دیـشک و  یم  هآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  - 1
نم هنیـس  رد  یهوبنا  ملع  ناوارف و  شناد  انامه  دینک ،  لاوئـس  نم  زا  دیهد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  لبق  هلمحی ، » نم  دجأ  هاه ال  هاه  ، 

 . مبای یمن  دریذپب  ار  نآ  دشاب و  نآ  لماح  هک  یسک  سوسفا  هآ ،  هآ  تسا  هتفهن 
 . هیآ 36 رون ،  هروس  - 2

.324/2 بولقلا : داشرا  نمض ح 11 ،  و357/46  و329/23 ح 10 ، نمض ح4 ،  155/10 راونألا : راحب  ، 256/6 یفاکلا : - 3
 . 182/4 بوشارهش : نبا  بقانم  زا  لقن  هب  نمض ح 59   258/46 راونألا :  راحب  - 4
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مانألا هفرعم  ّمث  ًاثلاث ،  باوبألا  هفرعم  ّمث  ًایناث ،  یناعملا  هفرعم  ّمث  ًالّوأ ،  دیحوتلا  تابثإ  هفرعملا  هفرعملا ؟ ام  يردـتأ  رباج ؛ ای  دومرف : 
 . ًاعباس ءابجنلا  هفرعم  ّمث  ًاسداس ،  ءابقنلا  هفرعم  ّمث  ًاسماخ ،  ناکرألا  هفرعم  ّمث  ًاعبار ، 

 : دراد هلحرم  تفه  تفرعم  تسیچ ؟  تفرعم  یناد  یم  ایآ  رباج !  يا 

دنراد و ار  يدورو  ِرد  مکح  دنتسه ،  مالسلا  هیلع  ماما  باب  هک  اهنآ   ) باوبا تخانـش   - 3 یناعم ،  تخانش   - 2 دیحوت ،  تابثا   - 1
رد يا  هدمع  شقن  هک  اهنآ   ) ناکرا تخانش   - 5 نامدرم ،  تخانش   - 4 درک ، ) ادیپ  هار  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوش  یم  اهنآ  قیرط  زا 

تخانش  - 7 دنتسه ،  موق  ءاسؤر  نارتهم و  نارورـس و  هک  ءابقن  تخانـش   - 6 دنا ، ) همیخ  نوتـس  هیاپ و  مکح  رد  دنراد و  شنیرفآ 
 . دنشاب یم  بسن  لصا و  اب  تنیط و  كاپ  نامدرم  هک  ءابجن 

 : تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 

(1) « . ًاددَم ِهْلثِِمب  اْنئِج  َْولَو  ّیبَر  ِتاملَک  دَْفنَت  ْنأ  ْلبَق  رْحَبلا  َدِفََنل  ّیبَر  ِتاملَِکل  ًادادِم  ُرْحَبلا  َناک  َْول  ُْلق  »

نایاپ هب  ایرد  دوش  مامت  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  لبق  هنیآ  ره  مراـگدرورپ ،  تاـملک  نتـشون  يارب  دوش  بکرم  اـیرد  رگا  وگب  »
« . دنک يرای  ار  وا  يرگید  يایرد  هچرگ  دسر ،  یم 

 : تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و 

(2)  « . ٌمیکَح ٌزیزَع  َهَّللا  َّنإ  هَّللا  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبأ  ُهَْعبَس  هِدَْعب  نِم  هُّدُمَی  ُرْحَبلاَو  ٌمْالقأ  ٍهَرَجَش  ْنِم  ضْرألا  ِیف  ام  َّنأ  َْولَو  »

تفه ددرگ و  بّکرم  ایرد  بآ  دنوش و  ملق  یگمه  نیمز  يور  ناتخرد  رگا  »

 . هیآ 109 فهک ،  هروس  - 1
 . هیآ 27 نامقل ،  هروس  - 2
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ردتقم و ادخ  انامه  دنام ،  یم  مامتان  راگدرورپ  تاملک  زاب  دوش ،  هتـشون  يدنوادخ  تاملک  ات  دنک  کمک  ار  نآ  مه  رگید  يایرد 
« . تسا تمکحاب 

ار ناگدید  وا  دنیب و  یمن  ار  وا  ناگدید  هک  تسا  یناهنپ  يادتبا  یب  یلزا و  دنوادخ  نتخانش  دیحوت ؛  تابثا  رباج !  يا  دومرف :  دعب 
فـصو هنوگنیا  ار  دوخ  وا  هک  روطنامه  تسا  ناـهنپ  يادـیپان  وا  و  تسا .  هاـگآ  زیچ  همه  رب  فیطل و  ءایـشا  قلاـخ  وا  و  دـنیب ،  یم 

 . تسا هدرک 

ام هب  ار  شناگدنب  روما  و  دیرفآ ،  شتاذ  رون  زا  ار  ام  دنوادخ  میتسه ،  امـش  نایم  رد  دیحوت  رهاظم  یناعم و  ام  هک  نادب  یناعم :  اّما 
و دـهاوخ ،  یم  وا  هک  تسا  نامه  میهاوخ  یم  هچنآ  و  میهد ،  یم  ماجنا  میهاوخ  یم  هچنآ  وا  نامرف  هزاجا و  اـب  اـم  درک ،  راذـگاو 

هدیزگرب شناگدنب  نایم  زا  ار  ام  هدومرف و  تمحرم  ام  هب  یتّیعقوم  هبترم و  ماقم و  نینچ  وا  و  تسا ،  راگدرورپ  هدارا  نامه  ام  هدارا 
 . تسا هداد  رارق  شتکلمم  رد  دوخ  تّجح  و 

.هلسرو هئایبنأو  هتایآب  رفکو  همسا  ّلج  هَّللا  یلع  ّدر  دقف  هّدرو  ًائیش  رکنأ  نمف 

ناربمغیپ و راگدرورپ و  تایآ  هب  هدرک و  ّدر  ار  ادـخ  تقیقح  رد  دریذـپن ،  دـنک و  راـکنا  ار  اـم  راـتفگ  اـی  اـم و  لـیاضف  یـسک  رگا 
 . تسا هتشگ  رفاک  یهلا  نالوسر 

رد هچنآ  قفاوم  قباطم و  فاصوا  نیا  اریز  تسا ،  هدرک  تابثا  ار  دـیحوت  تخانـش ؛  فاصوا  نیا  اب  ار  دـنوادخ  سک  ره  رباج !  يا 
 : دیامرف یم  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  شیامرف  نآ  و  دشاب ،  یم  هدش  رکذ  نآرق 

 . (1) راْصبألا »  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراْصبألا  هُکِرُْدتال  »

« . دنیب یم  ار  ناگدید  وا  و  تسا ) زجاع  وا  مهف  كرد و  زا  مهو  هشیدنا و  رّکفت و  هکلب   ) زجاع ناگدید  وا  ندید  زا  »

 . (2)  « ریصَبلا ُعیمسلا  َوُهَو  ْیَش ٌء  ِهْلثِمَک  َْسَیل   : » تسا هدومرف  و 

« . تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه  »

 . (3)  « نُولَئُْسی ْمُهَو  ُلَعْفَی  اّمَع  ُلئُْسیال   : » تسا هدومرف  و 

 . هیآ 103 ماعنا ،  هروس  - 1
 . هیآ 11 يروش ،  هروس  - 2

 . هیآ 23 ءایبنا ،  هروس  - 3
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« . دنریگ یم  رارق  تساوخزاب  دروم  دوش و  یم  لاوئس  اهنآ  لاعفا  زا  هک  دنتسه  مدرم  دوش و  یمن  لاوئس  دهد  یم  ماجنا  وا  هچنآ  زا  »

 . دنتسه كدنا  دنا  هدیقع  مه  رکف و  مه  نم  اب  هک  اهنآ  نم و  باحصا  ردقچ  نم !  رورس  يا  تفگ :  رباج 

؟  يراد روای  روانهپ  نیمز  نیا  يور  رب  ردقچ  یناد  یم  ایآ  تاهیه ،  تاهیه ،  دومرف : 

رازه ود  ات  رازه  نیب  يا  هیحان  ره  رد  و  رفن ،  تسیود  ات  دص  نیب  يرهش  ره  رد  منک  یم  نامگ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع 
 . دنشاب رفن  رازه  دص  زا  شیب  منک  یم  نامگ  یحاون  فارطا و  مامت  رد  دنشاب و  رفن 

يا هدرک  نامگ  وت  هک  روط  نآ  نادـب ،  اسران  ار  ترظن  نک و  تفلاخم  يراد  هک  ینامگ  اب  رباج !  يا  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اهنآ دنا و  هدنام  صقان  هدناسرن و  لامک  هب  ار  دوخ  هدیقع  رکف و  رظن  زا  دنرّصقم و  یگمه  ینک  یم  رکف  هک  ار  یئاهنآ  هکلب  تسین 

 . دنتسین وت  ناهارمه  باحصا و 

ام هفرعم  نعو  هّمئألا ، هفرعم  یف  اورّصق  نیّذلا  دومرف :  تسا ؟  رّصقم  یـسک  هچ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  رباج 
 . هحورو هرمأ  نم  مهیلع  هَّللا  ضرف 

 . دنا هدرک  یهاتوک  تسا  هدرک  بجاو  اهنآ  رب  ادخ  هک  حور  رما و  تخانش  و  ناماما ،  تخانش  تفرعم و  رد  هک  یناسک 

؟  تسیچ حور  تخانش  نم !  رورس  يا  مدرک :  ضرع 

وا هب  ار  دوخ  رما  تقیقح  رد  هدـینادرگ  وا  صوصخم  ار  حور  دـنوادخ  هک  ره  هک  دسانـشب  دـنک و  كرد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماجنا هچنآ  هب  دناد و  یم  تسا  اه  هشیدنا  اه و  ّتین  رد  هچنآ  و  دـنک ،  یم  هدـنز  دـنک و  یم  قلخ  وا  نذا  هب  تسا ،  هدومن  راذـگاو 

ره سپ  تسا ،  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رما  زا  حور  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  تسا ،  اناد  دوش  یم  ماجنا  تمایق  زور  ات  هدـش و 
نذا هب  دـهاوخب  هـچنآ  درادـن ،  يدوـبمک  صقن و  هنوـگچیه  تـسا و  لـماک  وا  دـنادرگ  صوـصخم  حور  نـیا  هـب  دـنوادخ  ار  هـک 

و دیآ ،  یم  دورف  نامـسآ  زا  دور و  یم  الاب  نامـسآ  هب  دیامیپ ،  یم  هظحل  کی  رد  ار  برغم  ات  قرـشم  دـهد ،  یم  ماجنا  راگدرورپ 
 . دهد یم  ماجنا  دنک  هدارا  دهاوخب و  هچنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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شربمغیپ دنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  نیا  هکنیا  راگدرورپ و  باتک  زا  ار  حور  نیا  نایب  مراد  تسود  نم !  رورس  يا  مدرک :  ضرع 
 . ممهفب مبایرد و  هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

 : ناوخب ار  هیآ  نیا  دومرف : 

(1)  « انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  نَم  ِهب  يدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنکلو  ُنامیإلا  الو  ُباتکلا  اَم  يرْدَت  َْتنُک  ام  انِْرمأ  ْنِم  ًاحوُر  ْکَیلإ  اْنیَحْوأ  َکلذَـکَو  »
.

 ، تسا مادک  نامیا  تسیچ و  باتک  یتسناد  یمن  نآ  زا  لبق  میداتسرف ،  یحو  وت  يوس  هب  تسا  ام  رما  زا  هک  ار  حور  ام  نینچمه  «و 
«. مینک یم  تیاده  میهاوخب  هک  ار  دوخ  ناگدنب  زا  مادک  ره  نآ  ببس  هب  میداد و  رارق  رون  ار  نآ  ام  یلو 

 . (2)  « ْهنِم حوُرب  ْمُهَدَّیأو  َنامیإلا  ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َکئلُوا   : » تسا هدومرف  و 

 .« تسا هدرک  دییأت  تسا  وا  هیحان  زا  هک  حور  هب  ار  اهنآ  هدومن و  تبث  ار  نامیا  ناشیا  ياهلد  رد  »

رب ارم  دـیدرک و  فرطرب  ار  ملکـشم  دـیداد و  شیاشگ  نم  راک  رد  هک  روطنامه  دـهد  شیاـشگ  امـش  راـک  رد  ادـخ  مدرک :  ضرع 
 . دیدومن ّقفوم  رما  حور و  نتخانش 

ار دوخ  ياقفر  زا  یکی  نم  دنتسه و  رّصقم  نایعیـش  رتشیب  نیاربانب  داب ،  امـش  رب  دنوادخ  دورد  نم !  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  سپس 
 . مسانش یمن  تفص  نیا  هب 

مالس دنیآ  یم  نم  دزن  هک  مسانش  یم  ار  یمک  هّدع  نم  یلو  یسانش ،  یمن  هنوگنیا  ار  یسک  اهنآ  نایم  زا  وت  رگا  رباج !  يا  دومرف : 
 . دنزومآ یم  دنتسین  علّطم  نآ  زا  نارگید  هک  یناهن  مولع  رارسا و  نم  زا  دننک و  یم 

مولع امش و  رارسا  اهنآ  زا  اریز  دنشاب ،  یم  امش  رارسا  هب  انشآ  ینعی  دنتفـص ،  نیا  لها  هَّللا  ءاش  نا  وا  ياقفر  ینالف و  مدرک :  ضرع 
 . دنا هدیسر  لامک  ّدح  هب  دنا و  هتشگ  لماک  اهنآ  هک  منک  یم  نامگ  ما و  هدینش  ار  امش  یناهنپ 

 . روایب دوخ  هارمه  نک و  توعد  ار  اهنآ  ادرف  رباج !  يا  دومرف : 

 . هیآ 52 يروش ،  هروس  - 1
 . هیآ 22 هلداجم ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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دندرک و مالـس  وا  رب  دندیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  نوچ  مدرک ،  رـضاح  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ار  ناشیا  ادرف  دـیوگ :  رباج 
 . دنتشاد یمارگ  گرزب و  ار  راوگرزب  نآ  دندومن و  مارتحا 

 . دنوش لماک  ات  تسا  هدنام  يرادقم  زونه  یلو  دنتسه ،  وت  ناردارب  اهنیا  رباج !  يا  دومرف : 

ار هچنآ  و  دهد ،  یم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دینک  یم  فارتعا  امـش  ایآ  دومرف :  درک و  اهنآ  هب  ور  دعب 
دهد یم  ماـجنا  هچنآ  زا  و  دـنک ،  ّدر  ار  وا  يأر  دـنک و  ضقن  ار  وا  مکح  تـسین  رداـق  سکچیه  و  دـنک ،  یم  مـکح  دـیامرف  هدارا 

 . دنریگ یم  رارق  یئوجزاب  لاوئس و  دروم  هک  دنتسه  نامدرم  و  دوش ،  یمن  لاوئس 

یم نامرف  دـنک  هدارا  ار  هچنآ  و  دـهد ،  یم  ماجنا  دـهاوخب  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـیدومرف ،  هک  تسا  روط  نامه  هلب ،  دـندرک :  ضرع 
 . دهد

 . دنلماک دنراد و  تفرعم  دنهاگآ و  یگمه  اهنیا  ساپس ،  ار  ادخ  متفگ :  نم 

 . مدش نادرگرس  ّریحتم و  نم  نکم .  تواضق  شا  هرابرد  هدزباتش  یناد  یمن  ار  هچنآ  رباج !  يا  دومرف : 

؟  دنک رییغت  مالسلا  هیلع  دّمحم  شدنزرف  تروص  هب  دناوت  یم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ایآ  سرپب  اهنآ  زا  دومرف : 

 . دندنام تکاس  دندرک و  يراددوخ  نداد  باوج  زا  ناشیا  مدومن و  شسرپ  اهنآ  زا  دیوگ :  رباج 

؟  دنک رییغت  دیآرد و  نیسحلا  نب  ّیلع  تروص  هب  دناوت  یم  دّمحم  ایآ  نک  لاوئس  اهنآ  زا  رباج !  يا  دومرف : 

 . دندنام تکاس  دندرک و  يراددوخ  نداد  باوج  زا  مه  زاب  اهنآ  و  مدرک ،  لاوئس  ناشیا  زا  دیوگ :  رباج 

 . دنا هدشن  لماک  زونه  اهنیا  هک  مداد  ربخ  وت  هب  هچنآ  تسا  نیا  دومرف :  درک و  یهاگن  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

 . دنتفر ورف  کش  رد  دندنام و  تکاس  مه  زاب  دیهد ؟  یمن  باوج  دوخ  ماما  هب  ارچ  تسا ،  هدش  هچ  متفگ :  اهنآ  هب  نم 

 . دنوش لماک  ات  دننک  ّیط  ار  يرگید  لحارم  دیاب  اهنیا  متفگ  هک  تسا  نامه  نیا  دومرف :  رباج  هب  هرابود  مالسلا  هیلع  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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دندرک ضرع  سپس  دندومن  وگتفگ  دندرک و  هاگن  مه  هب  اهنآ  دینک ؟  یمن  تبحص  ارچ  هدش  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  و 
 . زومایب ام  هب  میناد  یمن  ام  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  : 

نیا دومرف :  اهنآ  هب  درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  هاگ  هشیپ  تدابع  رورس 
 . تسا امش  دنزرف  دندرک :  ضرع  تسیک ؟  صخش 

 . دیتسه وا  ردپ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  دندرک :  ضرع  متسیک ؟  نم  دومرف : 

نب ّیلع  شردپ  تروص  هب  دّمحم  میدید  ناهگان  میدیمهفن  ام  هک  دومرف  یتاملک  مالسلا  هیلع  ماما  اهشسرپ  نیا  زا  دعب  دیوگ :  رباج 
زا ینوگرگد  نیا  هدهاشم  اب  اهنآ  دیدرگ ،  مالسلا  هیلع  دّمحم  شدنزرف  تروص  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا 

« . هَّللا ّالا  هلإ  ال   : » دنتفگ بّجعت  يور 

انأ هَّللا ، رمأ  نم  اوبجعتال  موق  ای  مالـسلا :  هیلعدّمحم  لاقو  انأ ، دّمحم  دّمحم و  انأ  هَّللا ، هردـق  نم  اوبجعتال  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . دّمحم انّلکو  دّمحم  انرخآ  دّمحم و  انطسوأو  دّمحم  انلّوأ  هَّللا ، رمأ  نم  انحورو  دحاو  رون  نم  دحاو  انّلکو  انأ ، ّیلع  ّیلع و 

زا هورگ !  يا  دومرف :  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  و  تسا ،  نم  دّمحم  متـسه و  دّمحم  نم  دـینکن ،  بّجعت  راگدرورپ  تردـق  زا 
رما زا  ام  حور  و  میا ،  هدش  هدیرفآ  رون  کی  زا  میتسه و  یکی  ام  همه  تسا و  نم  یلع  و  متـسه ،  یلع  نم  دینکن ،  بّجعت  ادخ  راک 

 . میتسه دّمحم  ام  همه  تسا و  دّمحم  ام  رخآ  تسا و  دّمحم  ام  طسو  تسا  دّمحم  ام  لّوا  تسا ،  رما  ملاع  زا  ادخ و 

ام دنتفگ :  دندرک و  هدجس  هداتفا و  نیمز  يور  هب  تروص  اب  یگمه  دندینش  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  تاملک  نیا  یتقو  دیوگ :  رباج 
 . میدرک رارقا  امش  ياهیگژیو  هب  میدروآ و  نامیا  امش  ناهنپ  تاماقم  امش و  تیالو  هب 

هَّللا نوغلابلا ، نولماکلا  متنأو  نورـصبتسملا ، نوزئافلا  نوفراعلا  نآلا  متنأف  مکـسوؤر  اوعفرا  موق ، ای  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
 . مکوبّذکیو مکیلع  اوعنشیف  دّمحم  نمو  یّنم  متیأر  ام  یلع  نیفعضتسملا  نیرّصقملا  نم  ًادحأ  اوعلّطتال  هَّللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 ، دیدیـسر لامک  ّدح  هب  دیدرگ و  لماک  نآلا  و  دیدش ،  هاگآ  راگتـسر و  فراع ،  امـش  نونکا  دیرادرب ،  هدجـس  زا  رـس  هورگ !  يا 
هکلب دنا  هدیـسرن  هبترم  نیا  هب  هک  دوخ  نایانـشآ  زا  کی  چیه  هب  دیدید  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  مدـنزرف  نم و  زا  هچنآ  ادـخ  هب  ار  امش 

 . دننک یم  بیذکت  شنزرس و  ار  امش  هک  دیهدن  ربخ  دنا  هدیشک  فعض  هب  ار  اهنآ  دنا و  هدرک  یهاتوک 

 . مینک یم  تعاطا  میدینش و  ار  ناتراتفگ  دندرک :  ضرع 

 . دنتشگرب اهنآ  و  دیدرگرب ،  نونکا  دیا  هدیسر  لامک  دشر و  ّدح  هب  هک  امش  دومرف : 

دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  یلو  دسانـشن  دیدرک  نایب  هک  یهجو  هب  ار  رما  نیا  سک  ره  نم !  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  رباج 
؟  تسا هنوگچ  شلاح  دشاب  لئاق  امش  يرترب  هب  دشاب و  رازیب  امش  نانمشد  زا  و 

(1)  ... . دسرب تفرعم  زا  هیاپ  نآ  هب  هکنآ  ات  تسا  یبوخ  ریخ و  تداعس و  ریسم  رد  وا  دومرف : 

و میدرکن ،  رکذ  باتک  نیا  اب  نآ  نتـشادن  تبـسانم  رطاخ  هب  ام  دراد و  ینالوط  لیذ  ردص و  ثیدح  نیا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
لقن مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تازجعم  باب  رد  یتواـفت  رـصتخم  اـب  تازجعملا » نویع   » باـتک رد  باّهولادـبع  نب  نیـسح  خیـش  ار  نآ 

(2)  . تسا هدرک 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یلجع  هیواـعم  نب  دـیرب  زا  ریـسفت »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـشاّیع   - 6  / 356
هک ار  دوخ  ياپ  ود  دـش ،  دراو  دوب  هدرک  رفـس  ترـضح  نآ  تاـقالم  يارب  هداـیپ  ناـسارخ  زا  هک  یـصخش  هاـگان  هک  مدوب  رـضاح 

 : درک ضرع  دروآ و  نوریب  نداد  ناشن  يارب  دوب  هتشادرب  فاکش  یگدیکرت و 

هدایپ ار  ینـالوط  هار  نیا  هک  دـش  ثعاـب  امـش  یتسود  و  تشادـن ،  او  راـک  نیا  هب  ارم  تیب  لـها  امـش  ّتبحم  زج  يزیچ  مسق  ادـخب 
 . میامیپب

نمض ح2.  13/26 راونألا :  راحب  - 1
 . 78 تازجعملا :  نویع  - 2
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؟ ّبحلا ّالإ  نیدلا  لهو  انعم ، هَّللا  هرشح  رجح  انّبحأ  ول  هَّللاو  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تـسا ّتبحم  زج  يزیچ  نید  ایآ  و  دنادرگ ،  روشحم  ام  اب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درادب  تسود  ار  ام  یگنـس  رگا  مسق  ادخب 
؟

 : دیامرف یم  دنوادخ  انامه 

ار امـش  ادخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  امـش  رگا  وگب   ، » (1) هَّللا »  ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَـف  هَّللا  َنوُّبُِحت  مـُْتنُک  ْنإ  ْلـُق  »
« . دشاب هتشاد  تسود 

 . (2) مِْهَیلإ »  َرَجاه  نَم  َنوُّبُِحی   : » تسا هدومرف  و 

« . دنراد یم  تسود  دندمآ  ناشیا  يوسب  هک  ار  نیرجاهم  »

(3) ؟  تسا یتسود  ّتبحم و  زج  يزیچ  نید  ایآ  دومرف ):  رارکت  هبترم  ود  (و 

هیلع رقاب  ماما  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یشباو  دیمحلادبع  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم   - 7  / 357
یمن اجب  تسا  فیلاکت  نیرتّمهم  زا  هک  ار  زامن  دوش ،  یم  بکترم  ار  یمارح  هنوگ  ره  هک  مراد  يا  هیاـسمه  مدرک :  ضرع  مالـسلا 

 . دنک یم  كرت  یلوا  قیرطب  ار  تابجاو  هّیقب  و  دروآ ، 

ار وا  زا  رتدب  یهاوخ  یم  هنم ؟ ّرش  وه  نمب  كربُخا  الأ  تسا ؟  هدمآ  ترظن  هب  گرزب  یلیخ  هَّللا ،  ناحبس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟  منک یفّرعم  وت  هب 

 . دیئامرفب یلب  مدرک :  ضرع 

هل هَّللا  رفغو  هرهظ ، هکئالملا  تحـسم  ّالإ  انرکذـل  ّقریف  تیبلا  لهأ  هدـنع  رکذـی  دـبع  نم  سیل  ّهنإ  امأ  .هنم  ٌّرـش  انل  بصاـنلا  دومرف : 
هل امو  هراجل  عفـشیل  نمؤملا  ّنإو  بصان ، یف  لبقت  امو  هلوبقمل  هعافـشلا  ّنإو  نامیإلا ، نم  هجرخی  بنذـب  یجی ء  نأ  ّالإ  اـهّلک  هبونذ 

.هنسح

زا دیوگ ) یم  ازسان  دنک و  یم  ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اراکشآ  هک  یسک   ) یبصان

 . هیآ 31 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
 . هیآ 9 رشح ،  هروس  - 2

277/1 ح9. ناهرب :  ریسفت  95/27 ح 57 ، راونألا :  راحب  167/1 ح 27 ، یشاّیع : ریسفت  - 3
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هکنیا رگم  دوش  لیامتم  ام  هب  ددرگ و  مرن  شبلق  ام  دای  اب  سپ  میوش  دای  وا  دزن  تیب  لها  ام  هک  تسین  يا  هدنب  نادب  تسا ،  رتدـب  وا 
بکترم یهانگ  رگم  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  همه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دنک ) اعد  وا  يارب   ) دشکب وا  تشپ  رب  دوخ  لاب  اب  هتـشرف 

یبصان دروم  رد  دوش و  یم  هتفریذـپ  ناراک  هنگ  هراـبرد  یهلا  ءاـیلوا  تعافـش  اـنامه  و  دـنک .  جراـخ  ناـمیا  هرئاد  زا  ار  وا  هک  دوش 
 . دوش یمن  هتفریذپ  یسک  تعافش 

رازآ ّتیذا و  هک  تسا  نم  هیاسمه  نیا  ادنوادخ !  دیوگ :  یم  دنک و  یم  تعافـش  درادـن  یئوکین  راک  هک  شا  هیاسمه  يارب  نمؤم 
وت راگدرورپ  نم  دیامرفب :  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دوش ،  هتفریذپ  شا  هیاسمه  هرابرد  وا  تعافش  سپ  تشاد ،  یم  زاب  نم  زا  ار 

 . دنادرگ تشهب  لخاد  درادن  یکین  راک  یباوث و  هنوگچیه  هکیلاح  رد  ار  وا  سپ  مرتراوازس ،  وا  نداد  شاداپ  هب  نم  متسه و 

خزود لـها  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـنک و  یم  تعافـش  رفن  یـس  دروم  رد  دراد  تعافـش  ناوت  رتـمک  همه  زا  هک  ینمؤم  اـنامه  و 
 : دنیوگ

يارب یمیمص  یتسود  و  میرادن ،  یعیفش  ام   ، » (1)  « نینِمْؤُملا َنِم  َنوُکَنَف  ًهَّرَک  اَنل  َّنأ  ْوَلَف  میمَح ×  ٍقیدَـص  الَو  نیِعفاش ×  نِم  اَنل  امَف  »
(2) « . میدش یم  نینمؤم  زا  میتشگ  یمرب  ایند  هب  رگید  راب  رگا  تسین ،  ام 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هیآ  تئارق  زا  دعب  یتیاور  رد  و 

(3)  . تسا هتشاد  مّدقم  دنواشیوخ  رب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوچ  تسا  گرزب  تسود  هبترم  هبتر و  مسق !  ادخب 

 : دنک یم  لقن  هبتع  نب  مکح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 8  / 358

هکنآ ات  دمآ  درک  یم  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هک  يدرمریپ  هاگان  هک  دوب  ّتیعمج  زا  رپ  هناخ  مدوب و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد 
يا هتاکربو ، » هَّللا  همحرو  هَّللا  لوسر  نبای  کیلع  مالسلا   : » تفگ مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  هب  درک  ور  داتسیا و  قاطا  رد  رانک 

 . 100 هیآ 102 -  ءارعش ،  هروس  - 1
391/1 ح 15. تایآلا : لیوأت  185/3 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  56/8 ح 70 ، راونألا :  راحب  101/8 ح 72 ، یفاکلا :  - 2

تلزنم هبترم و  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  ود  نیـشیپ  تیاور  رکذ  زا  دـعب  ناهرب  ریـسفت  رد  - 3
 ... . هک يّدحب  تسا  گرزب  تسود ، 
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 . دنام باوج  رظتنم  دش و  تکاس  سپس  داب .  امش  رب  يدنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  ادخ !  لوسر  دنزرف 

تکاس دومن و  مالس  اهنآ  هب  درک و  سلجم  لها  هب  دوخ  يور  درمریپ  هاگنآ  داد ،  خساپ  هنوگ  نامه  هب  ار  وا  مالس  مالسلا  هیلع  ماما 
 . دنتفگ خساپ  ار  وا  مالس  یگمه  ّتیعمج  هکنآ  ات  دنام 

دنادرگ تیادف  ارم  ادخ  هدب ،  ياج  دوخ  کیدزن  ارم  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  هب  درک  ور  سپس 
ما یتسود  نیا  مسق  ادخب  و  مراد ،  تسود  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  امـش  سک  ره  مراد و  تسود  ار  امـش  نم  یتسارب  مسق !  ادـخب  . 

ینمـشد و نیا  مسق  ادـخب  و  مراد ،  ترفن  مرازیب و  اهنآ  زا  و  منمـشد ،  امـش  نانمـشد  اـب  یتسارب  نم  و  تسین ،  يویند  عمط  رطاـخب 
مارح مناد و  یم  لالح  ار  امـش  لالح  مسق  ادخب  و  تسین ،  دـشاب  وا  نم و  نیب  هک  یـصخش  یترودـک  ای  یئوج  ماقتنا  رطاخب  ترفن 

؟  دـیراد يدـیما  نم  هب  تبـسن  امـش  مشاـب و  راودـیما  اـیآ  متـسه ،  امـش  همیرک  تلود  امـش و  رما  رظتنم  و  مناد ،  یم  مارح  ار  اـمش 
 . دنادرگ امش  يادف  ارم  دنوادخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 : دومرف سپس  دیناشن  دوخ  رانک  ار  وا  و  ایب ،  نم  يوسب  ایب ،  نم  يوسب 

مردپ دومن ،  شسرپ  ار  وت  لاوئس  نیمه  ترضح  نآ  زا  دیسر و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  مردپ  تمدخ  یـصخش  درمریپ !  يا 
 : دومرف وا  هب 

جلثیو مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  یلعو  نیسحلاو ، نسحلاو  ّیلع  یلعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  درت  تُمت  نإ 
.نیبتاکلا مارکلا  عم  ناحیرلاو  حورلاب  لبقتستو  کنیع  ّرقتو  كداؤف  دربیو  کبلق ،

یم دراو  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیـسح و  ماما  یبتجم ،  ماما  نینمؤملاریما ،  ادـخ ،  لوسر  رب  یتفر  ایند  زا  لاح  نیا  اـب  رگا 
اب ناگتشرف  دسر  یم  تموقلح  هب  ناج  هک  یماگنه  ددرگ و  یم  نشور  تنامـشچ  دونـشخ و  تبلق  دوش و  یم  کنخ  تلد  يوش و 

 . دنیآ یم  وت  لابقتسا  هب  لگ  ياه  هتسد  اب  زاب و  شوغآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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524 ص :

 . دوب یهاوخ  ام  اب  تشهب  یلاع  تاماقم  رد  دید و  یهاوخ  تسا  وت  نامشچ  ینشور  ثعاب  هچنآ  يدنام  هدنز  رگا  و 

؟  دیدومرف هچ  رفعجوبا !  يا  درک :  ضرع  دوب  هدش  هدز  قوش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  راتفگ  ندینش  زا  ایوگ  هک  درمریپ 

 . درک رارکت  دوب  هدومرف  هک  ار  یبلاطم  رگید  راب  مالسلا  هیلع  ماما 

نب ّیلع  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  رب  مریمب  رگا  رفعجوبا !  يا  ربکا ،  هَّللا  تفگ :  هدز  تفگـش  درمریپ 
هب ار  ادص  درمریپ  سپس  درک .  رارکت  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یبلاطم  نامه  و  موش ...  یم  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا 

درمریپ و نیا  لاح  هدـهاشم  زا  سلجم  لها  دـیدرگ ،  نیمز  شقن  ات  درک  یم  قه  قه  هتفرگ  ار  شیولگ  هار  هیرگ  درک و  دـنلب  هیرگ 
 . دندرک هلان  همه  وا  ياه  هیرگ 

 . تخیر ورف  ار  اهنآ  درک و  كاپ  درمریپ  مشچ  ياه  هشوگ  زا  کشا  كرابم  ناتشگنا  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دنوادخ مسوبب  ات  هدب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ادخ !  لوسر  دـنزرف  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  درک و  دـنلب  رـس  درمریپ 
ار دوخ  نهاریپ  سپس  داهن ،  دوخ  تروص  نامشچ و  رب  دیسوب و  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  هاگنآ  دنادرگ .  امش  يادف  ارم 

مالـس تساـخرب و  اـج  زا  نآ  زا  دـعب  تشاذـگ و  نآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسد  دومن و  هنهرب  ار  دوخ  مکـش  هنیـس و  دز و  ـالاب 
 . تفگ یظفاحادخ 

 : دومرف درک و  سلجم  لها  هب  ور  سپس  تفر ،  یم  وا  درک و  یم  هاگن  وا  هب  شرس  تشپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.اذه یلإ  رظنیلف  هّنجلا  لهأ  نم  لجر  یلإ  رظنی  نأ  ّبحأ  نم 

 . دنک هاگن  صخش  نیا  هب  دنیبب  ار  تشهب  لها  زا  یکی  دراد  تسود  هک  ره 

(1)  . ما هدیدن  سلجم  نآ  هیبش  ار  يا  هدکمتام  زگره  دیوگ :  هبتع  نب  مکح 

.فالتخا یمک  اب   298/2 بولقلا : داشرا  361/46 ح3 ، راونألاراحب : 799/5 ح3 ، یفاولا : 76/8 ح30 ، یفاکلا : - 1
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525 ص :

راوگرزب كاپ و   ، » (1)  « مارْکإلاَو ِلالَجلا  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 9  / 359
نحن دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا » يراوگرزب  یگرزب و  تّزع و  بحاص  هک  تراـگدرورپ  ماـن  تسا 

(2)  . انتعاطب دابعلا  هَّللا  مرکأ  یّتلا  هتمارکو  هَّللا  لالج 

دنوش یم  لئان  دنوادخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  ام  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  ناگدنب  هک  میدنوادخ  يراوگرزب  لالج و  رهظم  ام 
.

مالسلا هیلع  ماما  يربور  هک  یـسک  دنک :  یم  دییأت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  تیاور  ار  تیاور  نیا  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
وا تسین ،  اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  « ، » هل کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال   : » دیوگب دنک و  دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  ینعی  دیوگب  ریبکت 
وا يدونـشخ  تیاضر و  ای  تسا  ناوضر  تشهب  دارم  هک   ) ار دوخ  ربکا  ناوضر  وا  يارب  دنوادخ  درادـن ، » کیرـش  تسا و  اتمه  یب 

یلـص دّمحم  شبیبح  میهاربا و  شلیلخ  وا و  نیب  هک  دناد  یم  مزال  دنوادخ  تفای  یقیفوت  نینچ  هک  یـسک  دـنادرگ و  بجاو  تسا )
 . دنک عمج  لالجلاراد  رد  شنالوسر  ریاس  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا 

هراشا میتسه و  ام  راد »  » زا دارم  دومرف :  تسیچ ؟  لالجلاراد  مدرک  لاوئس  ترـضح  نآ  زا  دیوگ :  تسا  فیرط  نب  دعـس  هک  يوار 
 : راگدرورپ شیامرف  دراد  بلطم  نیمه  هب 

 ، (3)  « نیقَّتُْمِلل ُهَِبقاعلاَو  ًاداسَف  الَو  ضْرألا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُریال  َنیذَِّلل  اُهلَعَْجن  ُهَرِخآلا  ُرادلا  َْکِلت  »

وکین تبقاع  و  دـنرادن ، نیمز  يور  رب  داـسف  ییوج و  يرترب  هدارا  هک  تسا  ییاـهنآ  يارب  نادواـج  تشهب  ینعی  ترخآ  هناـخ  نیا  »
«. تسا ناراکزیهرپ  صوصخم 

 . هیآ 78 نمحرلا ،  هروس  - 1
272/4 ح1. ناهرب :  ریسفت  196/24 ح 20 ،  : راونألا راحب  ، 346/2 یمقلا : ریسفت  - 2

 . هیآ 83 صصق ،  هروس  - 3
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526 ص :

 . تسا اوقت  لها  صوصخم  ام  یتسود  تّدوم و  میتسه و  ام  هیآ  نیا  رد  تبقاع  زا  دارم  دومرف : 

تراگدرورپ مان  تسا  كرابم  نومیم و   « ، » مارْکإلاَو لالَجلا  يِذ  کِّبَر  ُمْسا  كَراـبَت   : » تسا هدومرف  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  و 
« . تسا يراوگرزب  یگرزب و  تّزع و  بحاص  هک 

یم راگدرورپ  يراوگرزب  تمارک و  لومـشم  ام  زا  يرادربنامرف  اـب  ناگدـنب  هک  میدـنوادخ  تمارک  يراوگرزب و  رهظم  اـم  دومرف : 
(1)  . دنوش

رهاظ تسا  هدـش  دراو  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  رحـس  رد  هک  ءاـهب  ياـعد  ریـسفت  میدرک  رکذ  هچنآ  زا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم  زین  و 
يوکین تافـص  زا  اهنیا  ریغ  و  یئابیز )  ) لامج و  یئایربک )  ) لالج رهظم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دش  حضاو  نشور و  دـیدرگ و 

 . دنشاب یم  راگدرورپ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  صاصتخإ »  » باتک رد  هرس  سدق  دیفم  خیش   - 10  / 360
 . متفگن یسک  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دومرف  ثیدح  رازه  دون  يرگید  هخسن  ربانب  و  ثیدح ،  رازه  داتفه  نم  يارب 

هک دیا  هداهن  نم  شود  رب  دوخ  رارسا  مولع و  زا  ینیگنـس  راب  مدرگ  امـش  يادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ :  یم 
یم تسد  نم  هب  نونج  هب  هیبش  یتلاح  هک  دنک  یم  اپب  ینافوط  ما  هنیس  رد  یهاگ  و  منک ،  وگزاب  مناوت  یمن  مه  یـسک  يارب  ار  اهنآ 

 . دهد

.اذکو اذکب  ّیلع  نب  دّمحم  ینثّدح  لق : ّمث  اهیف ، کسأر  ّلدو  هریفح  رفحاف  ناّبجلا  یلإ  جرخاف  کلذ  ناک  اذإف  رباج ؛ ای  دومرف : 

لخاد نآ  نایم  رد  ار  دوخ  رس  و  نک ،  رفح  یلادوگ  اجنآ  رد  راذگب و  ارحص  هب  رـس  دمآ  شیپ  تیارب  یتلاح  نینچ  یتقو  رباج !  يا 
(2)  . دومرف نینچ  نم  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  وگب :  سپس  نک و 

298/4 ح2. ناهرب :  ریسفت  397/24 ح 116 ، راونألا :  راحب  نمض ح 12 ،  312 تاجردلا : رئاصب  - 1
340/46 ح 30. راونألا :  راحب  ، 61 صاصتخإلا : - 2
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527 ص :

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدح  رد  دراد  هک  ییالاو  ماقم  نیا  اب  یفعج  رباج  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

و اذـه ؟ ءاج  فیک  لقتالو : تیبلا ، لهأ  انیلإ  هّدرف  هترکنأ  نإو  هَّللا ، دـمحأف  کبلق  هل  نالف  انرمأ  نم  یـش ء  رباج  ای  کیلع  درو  اذإف 
.مالسلا مهیلع  مهرارسأ  مظعل  ّالإ  کلذ  سیلو  .میظعلا  هَّللاب  كرشلا  وه  هَّللاو  اذه  ّنإف  وه ؟ فیک  وأ  ناک ؟ فیک 

دنوادخ تفریذپ  ار  نآ  وت  بلق  يدینـش و  يزیچ  تسا ) وا  يالاو  ماقم  مالـسلا و  هیلع  ماما  تانوئـش  هب  طوبرم  هک   ) ام رما  زا  هاگره 
وگم و  دـنناد ) یم  اهنآ  دوخ  وگب   ) راذـگاو تیب  لها  ام  دوخ  هب  ار  نآ  درک  راـکنا  ار  نآ  وت  بلق  رگا  و  نک ،  شیاتـس  ساپـس و  ار 

هب ندیزرو  كرـش  مسق  ادـخب  دـشاب و  یم  ام  مالک  ّدر  نیا  اریز  تسا ؟  هنوگچ  و  هدوب ؟  روطچ  هدـش ؟  رداص  ثیدـح  نیا  روطچ 
(1)  . تسا گرزب  دنوادخ 

 . تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رارسا  یگرزب  تمظع و  رطاخ  هب  همه  اهنیا  و 

نیا هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  رباـج  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشارهـش  نبا   - 11  / 361
ار نیمز  اه و  نامسآ  نطاب  ام   » (2)  « نیِنقوُملا َنِم  َنوُکَِیلَو  ضْرألاَو  ِتاومسلا  َتوُکَلَم  َمیهاْربإ  يُرن  َکلذَکَو   : » راگدرورپ شیامرف 

 . درک لاوئس  دشاب ، » نیقی  لها  زا  هکنیا  ات  میداد  ناشن  میهاربا  هب 

 . زادنیب الاب  هب  یهاگن  نک و  دنلب  ار  ترس  دومرف :  درب و  الاب  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

هکنیا ات  متسیرگن  هتـسویپ  نآ  زا  یفاکـش  هب  تسا ،  هتـشگ  هدنکارپ  ادج و  ادج  فقـس  مدید  مدرک ،  دنلب  ار  دوخ  رـس  دیوگ :  رباج 
 . دش نادرگرس  نآ  ندید  زا  ممشچ  هک  مدید  ار  يرون 

سپـس نک و  هاـگن  نیمز  هب  نونکا  دـید ،  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  توکلم  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
 . نک دنلب  ار  ترس 

208/2 ح 102. راونألا :  راحب  - 1
 . هیآ 75 ماعنأ ،  هروس  - 2
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528 ص :

 . تشگرب لّوا  لاح  هب  فقس  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرس  نوچ 

 . دنبب ار  دوخ  نامشچ  دومرف :  دیناشوپ و  نم  هب  یسابل  دش و  جراخ  هناخ  زا  تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

 . دید نینرقلاوذ  هک  یتسه  یئاه  یکیرات  نآ  تاملظ و  رد  نآلا  وت  دومرف :  یتّدم  زا  سپ 

هک یتسه  تایح  بآ  همشچ  نآ  رانک  نونکا  دومرف :  تشادرب و  ماگ  دنچ  سپس  مدیدن ،  ار  يزیچ  چیه  مدرک  زاب  ار  دوخ  نامـشچ 
 : دومرف هاگنآ  میتشذگ ،  ملاع  چنپ  زا  میدش و  جراخ  ملاع  نیا  زا  سپس  دیشون ،  نآ  زا  رضخ 

هک میتسه  يا  هناخ  نامه  رد  مدید  ناهگان  تفرگ ،  ار  متـسد  دنبب و  ار  دوخ  نامـشچ  دومرف :  نآ  زا  دعب  تسا ،  نیمز  توکلم  نیا 
 . دروآ نوریب  دوب  هدیناشوپ  نم  رب  هک  ار  یسابل  نآ  میدوب و  اجنآ  ًالبق 

؟  تسا هتشذگ  زور  زا  تعاس  دنچ  مدرگ  امش  يادف  مدرک :  ضرع 

(1)  . تعاس هس  دومرف : 

هدرک لقن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ار  یفیرـش  تیاور  ناهرب » ریـسفت   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاـه  دّیـس  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسین هدیاف  هرهب و  زا  یلاخ  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا 

نآ نانکاس  نیمز و  هکنآ  ات  دیشخب  ورین  ار  وا  یئانیب  درب  الاب  اهنامسآ  هب  ار  وا  هکیماگنه  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  یم 
نز و سپـس  دندش ،  كاله  ود  ره  درک ،  نیرفن  ار  اهنآ  دنلوغـشم ،  یتشز  راک  هب  يدرم  نز و  دید  درک  هّجوت  يرانک  هب  دـید ،  ار 

هنوگناـمه ار  يرگید  درم  نز و  نآ  زا  دـعب  دـندش ،  كـاله  زین  ود  نآ  درک ،  نـیرفن  اـهنآ  رب  دــید ،  لاـح  نآ  رد  ار  يرگید  درم 
نیرفن تساوخ  دید و  هنوگنآ  ار  يرگید  درم  نز و  یتقو  مراهچ  هبترم  يارب  دندش ،  كاله  درک و  نیرفن  مه  ار  اهنآ  درک  هدهاشم 

 : داتسرف یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنک 

اب  ) 317 صاصتخا : زا  لـقن  هب  532/1 ح9  ناهرب :  ریـسفت  لیذ ح 65 ،  268/46 راونألا :  راـحب  ، 194/4 بوشارهـش : نبا  بقانم  - 1
( . فالتخا یمک 
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ینعفنتـال اـمک  يداـبع  بونذ  ینّرـضتال  میلحلا ، راـّبجلا  میحرلا  روفغلا  اـنأ  ّینإـف  يداـبعو  یئاـمإ  نع  کـتوعد  ففکا  میهاربإ ، اـی 
 . کتسایسک ظیغلا  ءافشب  مهسوسأ  تسلو  مهتعاط ،

هانگ متـسه ،  رابدرب  هدننک  ناربج  و  نابرهم ،  هدنزرمآ  راگدرورپ  نم  نک ،  يراددوخ  نم  ناگدـنب  رب  ندرک  نیرفن  زا  میهاربا !  يا 
یمن بیدأت  دوخ  مشخ  نتفای  دوبهب  يارب  ار  اهنآ  مرب ،  یمن  يدوس  اهنآ  تعاطا  زا  هک  روطنامه  دـنز  یمن  يررـض  نم  هب  مناگدـنب 

 . ینک یم  ریبدت  وت  هک  روطنآ  منک ، 

ّتیرومأم نم  فرط  زا  هک  یتسه  نم  هدنب  وت  انامه  نک و  يراددوخ  اهنآ  نیرفن  زا  و  نم ،  نازینک  ناگدـنب و  هیلع  رب  نکن  اعد  سپ 
 . يوش هریچ  مناگدنب  نم و  رب  هکنآ  هن  و  یشاب ،  هتشاد  تکرش  نم  اب  یهاشداپ  رد  هکنآ  هن  یهد ،  میب  ار  اهنآ  يراد 

مریذـپ و یم  ار  اـهنآ  هبوـت  نم  دـننک ،  یم  هبوـت  دوـخ  هاـنگ  زا  اـی  دنتـسه :  تلاـح  هس  نیا  زا  یکی  نیب  نـم  هـب  تبـسن  مناگدـنب  و 
اهنآ لسن  زا  مناد  یم  اریز  منک ،  یم  يراددوخ  اهنآ  باذـع  زا  اـی  مناـشوپ ،  یم  ار  اـهنآ  ياـه  یتشز  و  مزرمآ ،  یم  ار  ناـشناهانگ 

رب باذع  و  منک ،  یم  گنرد  رفاک  ناردام  هب  تبـسن  و  منک ،  یم  ارادم  رفاک  ناردپ  اب  اذل  دـمآ ،  دـنهاوخ  ایند  هب  نامیااب  نادـنزرف 
یم دورف  اهنآ  رب  نم  باذع  تفرگ  تروص  راک  نیا  یتقو  و  دنیآ ،  نوریب  اهنآ  لسن  زا  نامیااب  صاخـشا  نآ  ات  منک  یمن  لزان  اهنآ 

هچنآ زا  تسا  رت  تخـس  ما  هدرک  اّیهم  اهنآ  يارب  هک  یباذع  دنـشابن  مسق  ود  نیا  زا  رگا  و  دنک ،  یم  هطاحا  ار  اهنآ  نم  يالب  دیآ و 
 . منک یم  باذع  دوخ  ییایربک  تمظع و  یگرزب و  بسح  رب  ار  اهنآ  اریز  ینک ،  یم  هدارا  وت 

یملعب مهّربُدا  ماّلعلا ، میلحلا  راّبجلا  انأ  ّینإف  يداـبع  نیبو  ینیب  ّلـخو  کـنم ، مهب  محرأ  ّینإـف  يداـبع  نیبو  ینیب  ّلـخف  میهاربإ ، اـی 
.یئاضق مهیف  ذفنُاو 

رابدرب هدننک و  ناربج  نم  اریز  راذگاو ،  اهنآ  اب  ارم  و  متسه ،  وت  زا  رتنابرهم  اهنآ  هب  نم  انامه  راذگاو ،  مناگدنب  اب  ارم  میهاربا !  يا 
(1)  . میامن یم  ارجا  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  مکح  منک و  یم  ریبدت  دوخ  ملع  هب  ار  اهنآ  مشاب ،  یم  اناد  رایسب  و 

: جاجتحا زا  لـقن  هب  نمض ح2 ،  278/9 راونألا :  راـحب  ح 11 ،  532/1 ناهرب :  ریـسفت  ، 513 مالسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  - 1
.26/1
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نیمز اه و  نامـسآ  توکلم  نداد  ناشن  ینعی  راک -  نیا  ریظن  تسا :  هدومرف  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یمق  ثّدـحم 
ملـسو و هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  دـنراد -  شود  رب  ار  نآ  هـک  یناگتــشرف  شرع و  نداد  ناـشن  و  نآ ،  ناـنکاس  و 

(1)  . تسا هتفرگ  تروص  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

رقاب ماما  رـضحم  دنتفگ :  هک  دنک  یم  لقن  يرمحا  میهاربا  یلجع و  هیواعم  نب  دیرب  زا  دوخ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  تارف   - 12  / 362
 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد ،  روضح  ترضح  نآ  دزن  دایز  میدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع 

؟  تسا هتشادرب  فاکش  یگدیکرت و  تیاهاپ  منیب  یم  تسا  هدش  هچ  دایز !  يا 

هب ار  وا  مدش و  یم  هدایپ  یهاگ  و  دوب ،  زجاع  نم  لمح  زا  وا  ما ،  هدومیپ  ار  هار  نیا  مراد  هک  يرغال  فیعـض و  رتش  اب  درک :  ضرع 
 ، تخادنا ریز  هب  ار  رس  سپـس  تشادناو ،  راک  نیا  رب  ارم  امـش  رادید  قایتشا  امـش و  یتسود  زج  يزیچ  و  متـشاد ،  یم  او  نتفر  هار 

دیآ یم  نم  غارـس  هب  ناطیـش  منک ) یم  تولخ  دوخ  اب  ای   ) متـسه اـهنت  هک  یهاـگ  مدرگ ،  امـش  يادـف  درک :  ضرع  یتّدـم  زا  دـعب 
هاگنآ دـناشکب ،  يدـیماان  سأـی و  هب  ارم  هک  دـنک  یم  هسوسو  ردـق  نآ  دروآ و  یم  نم  داـیب  ار  ما  هتـشذگ  ناـهانگ  اـه و  تیـصعم 

(. موش یم  راودیما  دریگ و  یم  مارآ  مبلق   ) مروآ یم  رطاخب  امش  هب  ار  ما  یگتسبلد  طابترا و  امش و  اب  ار  دوخ  یتسود 

؟ ضغبلاو ّبحلا  ّالإ  نیدلا  لهو  دایز ، ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؟  تسا ینمشد  یتسود و  زج  يزیچ  نید  ایآ  دایز !  يا 

تشاد تسد  فک  رد  ار  اهنآ  ایوگ  هک  دومرف  توالت  ار  نآرق  زا  هیآ  هس  سپس 

 . 449/2 ح 674 زجاعملا :  هنیدم  97/25 ح 71 ،  راونألا :  راحب  818/2 ح 4 ،  تایآلا :  لیوأت  - 1
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( : درک تئارق  دنک  رکف  دیامن و  لّمأت  هکنیا  نودب  ینعی  )

ابیز امش  ياهلد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ   ، » (1)  ... « مُِکبُوُلق یف  ُهَنَّیزَو  َناـمیإلا  ُمُْکَیلإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنکلَو  »
« . داد هولج 

« . دنراد یم  تسود  دننک  یم  ترجه  ناشیا  يوسب  هک  ار  یناسک   ، » (2)  « ْمِْهَیلإ َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُحی  »

 . (3)  « ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  مَُکبُونُذ  مَُکل  رِفْغَیَو  ُهَّللا  مُْکِببُْحی  ینوِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ  »

هدنزرمآ و وا  و  دزرمایب ،  ار  امش  ناهانگ  درادب و  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  تاروتـسد  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  »
« . تسا نابرهم 

ار ناراد  هزور  نم  ادـخ !  لوـسر  يا  درک :  ضرع  دیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  يدرم  دوـمرف :  سپس 
یم شـشخب  لذـب و  هک  ار  اهنآ  و  مناوخ ،  یمن  زامن  دوخ  مراد و  تسود  ار  نارازگزامن  و  مریگ ،  یمن  هزور  مدوخ  مراد و  تسود 

 . منک یمن  ششخب  ناسحا و  مدوخ  یلو  مراد ،  تسود  دنهد  یم  هقدص  دننک و 

ءامـسلا نم  هعزف  تناک  ول  نأ  نوضرت  امأ  تبـستکا ، ام  کـلو  تببحأ  نم  عم  تنأ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
.انیلإ متعزفو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  انعزفو  مهنمأم  یلإ  موق  ّلک  عزف 

هثداح یتقو  دـیوش  یمن  دونـشخ  ایآ  دـنهد ،  یم  شاداپ  وت  هب  يروآ  اجب  ار  هچنآ  و  يراد ،  تسود  ار  اهنآ  هک  یتسه  یناسک  اب  وت 
و میوش ،  هدنهانپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ام  و  دور ،  دوخ  هاگهانپ  هب  یهورگ  ره  دیآ  دیدپ  ینامـسآ  كانتـشحو 

(4) دیوش ؟  هدنهانپ  ام  هب  ماگنه  نآ  رد  امش 

لاوئس هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  هرس  سدق  دیفم  خیش   - 13  / 363
َناکَو تانَسَح  ْمِِهتائِّیَس  هَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف   : » مدرک

 . هیآ 7 تارجح ،  هروس  - 1
 . هیآ 9 رشح ،  هروس  - 2

 . هیآ 31 نارمع ،  لآ  هروس  - 3
206/4 ح1. ناهرب :  ریسفت  79/8 ح 35 ، یفاکلا : 63/68 ح 114 ، راونألا :  راحب  428 ح 567 ، تارف : ریسفت  - 4
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ترضح دشاب ، » یم  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنک و  یم  لیدبت  اه  یبوخ  هب  ار  ناشیا  ياه  يدب  دنوادخ   » (1)  « ًامیحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا 
 : دومرف

هدهع هب  ار  وا  باسح  یـسررب  شدوخ  دـنوادخ  و  دـنراد ،  یم  هگن  باسح  یـسرزاب و  ّلحم  رد  ار  يراک  هنگ  نمؤم  تمایق  يادرف 
 ، دـیامن یم  فارتعا  رارقا و  دوخ  ياه  يدـب  همه  هب  وا  دروآ و  یم  وا  دایب  ار  شناـهانگ  دـنک ،  یمن  هاـگآ  نآ  زا  ار  یـسک  دراد و 

مدرم يارب  نآ  زا  سپ  دینک و  لیدبت  اه  باوث  اه و  یبوخ  هب  ار  اه  نآ  همه  دهد  یم  روتسد  دنـسیون  یم  هک  اهنآ  هب  دنوادخ  هاگنآ 
 . دینک رهاظ 

هناور تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  سپـس  تسا ؟  هتـشادن  هانگ  کی  یّتح  هدـنب  نیا  ایآ  دـنیوگ :  یم  دـننیب  یم  ار  وا  هدـنورپ  یتقو  مدرم 
 . دزاس

.هّصاخ انتعیش  نم  نیبنذملا  یف  یهو  هیآلا  لیوأت  اذهف 

نایعیش صوصخم  یهلا  فطل  نیا  ینعی  تسا ،  هعیـش  ناراک  هنگ  دروم  رد  اهنت  نیا  و  هفیرـش ،  هیآ  نیا  لیوأت  ریـسفت و  تسا  نیا  و 
(2)  . تسا تیب  لها  ام 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هرـس  سدق  یـسلجم  هماّلع   - 14  / 364
هک ار  یسک  ما  هدنزرمآ  نم  هنیآ  ره   ، » (3)  « يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّینإَو   » هفیرش هیآ  هرابرد  ترـضح  نآ 

 : دومرف دور ، » تیاده  هار  هب  سپس  دهد  ماجنا  وکین  راک  دروآ و  نامیا  دیامن و  تشگزاب  نم  يوس  هب  دنک و  هبوت 

(4)  . دوش تیاده  دنک و  ادیپ  هار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تیالو  هب  هکتسنیا  دوصقم 

نآ هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  همثیخ  زا  یلاما »  » باتک رد  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش   - 15  / 365
 : دومرف ترضح 

 . هیآ 70 ناقرف ،  هروس  - 1
382/1 ح 20، تایآلا : لـیوأت  مّوس ،  سلجم  72 ح 14  یـسوط :  یلاما  100/68 ح4 ، راونألا :  راـحب  298 ح 8 ،  دـیفم :  یلاما  - 2

.7 یفطصملا : هراشب  175/3 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  261/7 ح 12 ، راونألا :  راحب 
 . هیآ 82 هط ،  هروس  - 3

 . 40/3 ح5 ناهرب :  ریسفت  148/24 ح 26 ، راونألا :  راحب  316/1 ح 11 ، تایآلا : لیوأت  - 4
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، هَّللا جـجح  نحنو  ّلـجوّزع ، هَّللا  ءاـنُما  نحنو  ءاـیبنألا ، ثیراوم  عدوتـسم  نحنو  هَّللا  هریخ  نحنو  هَّللا ، هوفـص  نحنو  هَّللا ، بنج  نحن 
.هقلخ یلع  هَّللا  همحر  نحنو  هَّللا  لبح  نحنو 

ام تسا ،  هدش  هدرپس  هعیدو  هب  ام  دزن  ءایبنا  ثاریم  میتسه ،  وا  هدش  رایتخا  ادـخ و  هدـیزگرب  صلاخ و  ام   (1)  ، میتسه ادخ  بنج  ام 
رب هک  میتسه  دـنوادخ  تمحر  اـم  میتسه ،  قلخ  اـب  وا  طاـبترا  هلیـسو  يدـنوادخ و  نامـسیر  اـمو  میتـسه ،  وا  نیما  یهلا و  رادـتناما 

 . تسا هتشاد  ینازرا  شناگدنب 

تیادـه و ناـیاوشیپ  اـم  دـهد ،  یم  ناـیاپ  ار  نآ  اـم  دوجو  هب  و  درک ،  زاـغآ  اـم  دوجو  هب  ار  دوخ  شنیرفآ  دـنوادخ  هک  میتـسه  اـم 
 ، میتسه ایند  لها  يارب  هتـشارفارب  ياه  هناشن  اه و  مچرپ  ام  میتسه ،  تیاده  رون  شبات  ّلحم  و  اه ،  یکیرات  رد  وا  نشور  ياهغارچ 

رترید ینامز  رظن  زا  هک  میتسه   (3) نورخآ ام  میا و  هتفرگ  یشیپ  ناگمه  زا  تلیضف ،  هبترم و  هبتر و  رظن  زا  میتسه و   (2) نوقباس ام 
 . میا هدمآ  نارگید  زا 

رد دنکن  یهارمه  ام  اب  دتفا و  بقع  ام  زا  هک  یسک  و  دنک ،  یم  ادیپ  تاجن  دوش و  یم  قحلم  ام  هب  دنز  گنچ  ام  نماد  هب  هک  یسک 
 ، میتسه وا  تیامح  رد  راگدرورپ و  میرح  ام  میدیفـسور ،  نامدرم  ربهر  هدنامرف و  ام  دوش ،  یم  قرغ  دوخ  تلاهج  رورغ و  يایرد 
ام میتسه ،  يوبن  عرـش  نوناک  وا و  راکـشآ  هار  ناگدنب و  رب  ادـخ  ياهتمعن  زا  ام  میدـنوادخ ،  يوسب  میقتـسم  هّداج  نشور و  هار  ام 

 . میتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رارسا  قیاقح و  ینعی  تلاسر  نتفرگ  رارق  ّلحم  هاگیاج و 

میتاجن هار  و  دنتـسه ،  رون  بلط  رد  هک  اهنآ  يارب  مینکفارون  ام  دنراد ،  دـمآ  تفر و  ام  اب  ناگتـشرف  میتسه ،  نید  ساسا  لصا و  ام 
تّزع و ثعاب  مکحم و  زیواتسد  مالـسا و  ناهدنامرف  ام  و  مینک ،  یم  ییامنهار  تشهب  هب  ار  نامدرم  ام  دننک ،  يوریپ  هک  اهنآ  يارب 

دنک و يوریپ  ام  تاروتسد  زا  ینعی   ) دنک روبع  نآ  رب  هک  ره  هک  میتسه  اه  لپ  دننامه  ام  میتسه ،  نآ  يوربآ 

 . تسا راگدرورپ  هب  ناراوگرزب  نآ  برق  ماقم  زا  هیانک  نیا  تسا و  رانک  ولهپ و  ینعم  هب  بنج  - 1
 . دراد نوبّرقملا »  کئلوا  نوقباسلا ×  نوقباسلا   » هکرابم هیآ  هب  هراشا  نوقباس ؛  - 2

 . دراد نیرخآلا » نم  لیلقو   » هکرابم هیآ  هب  هراشا  نورخآ  - 3
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534 ص :

رد ام  دوش ،  یم  كاله  دور  رگید  هار  هب  دنامب و  اج  سک  ره  و  دسرب ،  دـصقم  هب  دـهد و  همادا  دوخ  هار  هب  دـناوت  یم  دـشاب ) ام  اب 
 . میتسه تمظع  جوا  عیفر و  هّلق 

هب دـنوادخ  هک  میتسه  ام  و  دـیامن ،  یم  ریزارـس  ار  شناراب  دـنک و  یم  لزاـن  ار  دوخ  تمحر  اـم  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  میتسه  اـم 
 . دنک یم  فرطرب  امش  زا  ار  باذع  ام  هطساو 

.انیلإو اّنم  وهف  انرمأب  ذخأو  انّقح  فرعو  انفرعو  انرصبأ  نمف 

یم ام  يوس  هب  ماجنارـس  تسا و  ام  زا  دنک  تعاطا  ار  ام  نامرف  دسانـشب و  ار  ام  ّقح  ام و  دـنک و  ادـیپ  یهاگآ  ام  هرابرد  هک  یـسک 
(1)  . دیآ

قداص ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا و  زا  یقرب » نساحم   » باتک زا  راونألا » راحب   » باتک رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  هماـّلع   - 16  / 366
 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  امهیلع 

ّنهفظنأو ًاـحیر  ّنهبیطأو  هئیه  ّنهاـهبأو  ًاـهجو ، ّنهنـسحأ  یه  هروص  ّنهیف  روص ، هّتـس  هربـق  یف  هعم  لـخد  نمؤملا  دـبعلا  تاـم  اذإ 
.هروص

همه زا  هک  تسا  یتروص  اه  لیامش  لکش و  نآ  نایم  رد  دوش ،  یم  دراو  تروص  شش  شربق  رد  وا  اب  دریم  یم  نمؤم  هک  یماگنه 
 . تسا رت  هزیکاپ  رتوب و  شوخ  رتهوکشاب و  وا  ّتیفیک  لکش و  و  رتوکین ،  شا  هرهچ 

هکنآ اپ و  نیئاپ  یکی  رـس ،  تشپ  یکی  وربور ،  یکی  پچ ،  فرط  یکی  وا ،  تسار  فرط  یکی  تروص  شـش  نیا  زا  دومرف :  دـعب 
تمس رد  هک  یتروص  نآ  دیآ  شیپ  وا  تسار  فرط  زا  یباذع ) ای  یئالب   ) يزیچ رگا  دتـسیا ،  یم  شرـس  يالاب  تسا  رتابیز  همه  زا 

 . هناگ شش  تاهج  ریاس  روطنیمه  و  دوش ،  عنام  ار  نآ  هداتسیا  تسار 

ریخ يازج  امش  هب  دنوادخ  دینک  یفّرعم  ار  ناتدوخ  امش  دیوگ :  رگید  ياهتروص  هب  تسا  اهتروص  همه  زا  رتابیز  هکنآ  دومرف :  دعب 
نم دیوگ :  پچ  تسد  تروص  مزامن ،  نم  دیوگ :  تسار  تسد  تروص  هاگنآ  دهد ،  نم  فرط  زا 

62 ح تاجردلا : رئاصب  ، 206/4 بوشارهش : نبا  بقانم  248/26 ح 18 ، راونألا :  راـحب  سلجم 34 ،  654 ح4  یـسوط :  یلاما  - 1
.316/2 بولقلا : داشرا  ، 128 رضتحملا : ، 10
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رد هک  یتروص  نآ  ما و  هرمع  ّجـح و  نم  دـیوگ :  تسا  رـس  تشپ  رد  هک  یتروص  ما ،  هزور  نم  دـیوگ :  وربور  تروـص  متاـکز ، 
 . تسا هدرک  دوخ  ناردارب  هب  هک  مناسحا  یبوخ و  نآ  نم  دیوگ :  یم  تسا  وا  ياپ  نیئاپ 

؟  یتسیک يرتهوکشاب  رتوب و  شوخ  رتابیز و  ام  همه  زا  هک  وت  نک ،  یفّرعم  ار  تدوخ  وت  نونکا  دنیوگ :  اهتروص  نیا  سپس 

 . نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآل  هیالولا  انأ  دیوگ :  یم 

(1)  . مشاب یم  داب -  اهنآ  همه  رب  دنوادخ  دورد  هک  دّمحم -  لآ  یتسود  تیالو و  نم 

رقاب ماما  نایناهج  رورس  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  یسوط  خیش   - 17  / 367
 : مدرک ضرع  منک  عادو  وا  اب  مور و  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  متـساوخ  هک  یماگنه  مدرک ،  تمدـخ  لاس  هدـجه  ار  مالـسلا  هیلع 

 . منک هدافتسا  ات  دیئامرفب  یثیدح 

؟  یتسه ام  راتفگ  ندینش  رظتنم  مه  زونه  يدوب  ام  تمدخ  رد  هک  لاس  هدجه  زا  دعب  رباج !  يا  دومرف : 

دومرف دیسر .  ناوت  یمن  نآ  ياهتنا  هب  دوش و  یمن  مامت  دنرادرب  نآ  زا  هچره  هک  دیتسه  ینایاپ  یب  يایرد  امش  یلب ،  مدرک :  ضرع 
:

هَّللا عاطأ  نم  رباج ؛ ای  .هل  هعاطلاب  ّالإ  هیلإ  بّرقتیالو  ّلجوّزع  هَّللا  نیبو  اننیب  هبارق  ـال  ّهنأ  مهملعأو  مالـسلا  یّنع  یتعیـش  غّلب  رباـج ؛ اـی 
.انّبح هعفنی  مل  هَّللا  یصع  نمو  انّیلو ، وهف  انّبحأو 

اب زج  تسین و  يدـنواشیوخ  هنوگچیه  دـنوادخ  ام و  نیب  هک  هدـب  ربخ  اـهنآ  هب  ناـسرب و  مالـس  نم  فرط  زا  منایعیـش  هب  رباـج !  يا 
 . دیسر ناوت  یمن  شبرق  ماقم  هب  وا  زا  ندرک  تعاطا 

لها وا  درادب  تسود  ار  ام  دنک و  تعاطا  یهلا  نیمارف  زا  هک  یسک  رباج !  يا 

 . 234/6 ح 50 راونألا :  راحب  232 ح 432 ، نساحم : - 1
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 . دشخب یمن  يدوس  وا  هب  ام  یتسود  دنک  راگدرورپ  ینامرفان  هک  یسک  تسا و  ام  تیالو 

ای هدومنن و  تیافک  ار  وا  هدرک و  لّکوت  ادخ  رب  ای  تسا ؟  هدومرفن  تمحرم  وا  هدومن و  تساوخرد  دنوادخ  زا  یسک  هچ  رباج !  يا 
؟  تسا هدرکن  ادیپ  تاجن  هتشاد و  نانیمطا  دامتعا و  وا  هب 

لثم ایند  ایآ  يوش ،  لقتنم  یهاوخ  یم  يا و  هدـمآ  دورف  اـجنآ  رد  یتّدـم  يارب  هک  هدـب  رارق  یهاـگلزنم  دـننامه  ار  اـیند  رباـج !  يا 
ار نآ  مامز  هن  يدوب و  راوس  نآ  رب  هن  هدوبن ،  يربخ  نآ  زا  یتشگ  رادـیب  یتقو  يا و  هدـش  راوس  نآ  رب  باوخ  رد  هک  تسین  یبکرم 

رتسبمه نآ  اب  هک  يزینک  ای  و  یـشاب ،  هدیـشوپ  ار  نآ  هک  یـسابل  دـننامه  ای  يا ؟  هدوب  هدـیمرآ  ترتسب  يور  هکلب  یتشاد ،  تسدـب 
؟  یشاب هدش 

 . تسا ناور  يا  هیاس  دننامه  درخ  لقع و  نابحاص  دزن  ایند  رباج !  يا 

 . تسا نامیا  لها  يوربآ  تّزع و  دنوادخ ،  ییاتکی  هب  داقتعا  ینعی  هَّللا » ّالا  هلإ  «ال 

شمارآ ار  لد  ّجح  هزور و  دهد ،  یم  شیازفا  ار  يزور  تاکز  تسا ،  يدنـسپدوخ  ّربکت و  زا  يرود  ثعاب  صالخا و  نوناک  زامن 
 . تسا اه  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ثعاب   (2) دودح (1) و  صاصق دنشخب ،  یم 

رد هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـهد ،  یم  نید  روما  هب  ناـماس  مظن و  تیب  لـها  اـم  یتسود  و 
(3)  . دنسرت یم  تمایق  زا  دنراد و  ساره  فوخ و  وا  زا  اه  یناهنپ 

يدوس وا  هب  ام  یتسود  دـنک  ادـخ  یناـمرفان  هک  یـسک   : » تسا هدومرف  هک  هلمج  نیا  روکذـم  تیاور  رد  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
دنک یم  رکذ  دنمدوس  مه  ناهانگ  نتشاد  اب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هک  يرگید  ناوارف  تایاور  اب  دشخب » یمن 

 . تسا هدرک  لمع  وا  هک  هنوگ  نامه  هب  یسک  نداد  رفیک  ینعی  صاصق  - 1
یم نارگید  بیدأت  بجوم  دراد و  یم  زاب  هانگ  هب  تشگزاب  زا  ار  راـکهانگ  هک  تسا  یتبوقع  نآ  تسا و  عرـش  مکح  دودـح ؛  - 2

 . دوش
 . 182/78 ح 8 راونألا :  راحب  سلجم 11 ،  296 ح 29  یسوط :  یلاما  - 3
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 : تفگ ناوت  یم  تایاور  زا  هتسد  ود  نیا  نیب  عمج  يارب  (1) و  دراد تافانم  ًارهاظ 

ره زا  دازآ و  ناهانگ  باـکترا  رد  ار  نتـشیوخ  دـندرک  رّوصت  تشهب  لـها  زا  ار  دوخ  نوچ  هک  دراد  هراـشا  یهورگ  هب  تیاور  نیا 
 . دیوشن رورغم  ام  یتسود  هب  هک  دنا  هدومرف  اهنآ  هب  نیمه  رطاخ  هب  دنا و  هتسناد  نمیا  يرطخ  هنوگ 

 ، دشخب یمن  يدوس  یصاعم  لها  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  خزرب  ملاع  ایند و  ياه  يراتفرگ  هب  تبسن  دوش :  هتفگ  هکنیا  ای 
 . تسا دنمدوس  اهنآ  يارب  تمایق  ياه  یتخس  هب  تبسن  اّما 

تسا هدرک  لقن   ، (2)  « ِهْبنَذ نَع  ُلَئُْسیال  ٍِذئَمْوَیَف   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  ّیلع  هک  یتیاور  دراد  هراشا  لیـصفت  نیا  هب  و 
ار شمارح  لالح و  ار  وا  لـالح  دـشاب ،  هتـسج  يرازیب  وا  نانمـشد  زا  هتفریذـپ و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  سک  ره  هک 

باذـع ار  وا  خزرب  ملاع  رد  ناهانگ  نآ  رطاخب  دـنکن ،  هبوت  نآ  زا  ایند  رد  دوش و  بکترم  ار  یناهانگ  فصو  نیا  اب  دـنادب و  مارح 
(3)  . دننک یئوجزاب  وا  زا  ات  دنامن  شیارب  یهانگ  دوش  یم  تمایق  دراو  یتقو  و  دننک ، 

یمن یقاب  یتّبحم  دـنوش و  یم  یتسود  ّتبحم و  عوضوم  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ناهانگ  اه و  یناـمرفان  زا  یـضعب  دوش :  هتفگ  هکنیا  اـی 
يرثا نآ  رب  ات  دنراذگ 

یلع رگا  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  « 20 مالسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت   » رد - 1
راّفک همه  رگا  و  دزاس ،  كاله  ار  اهنآ  همه  ینمشد  نیا  رطاخب  دنوادخ  دنشاب  هتشاد  نمشد  نیمز  اهنامـسآ و  لها  ار  مالـسلا  هیلع 

 ، دـنروآ نامیا  هک  دـهد  قیفوت  اهنآ  هب  دـنک و  تمحرم  يریخب  تبقاع  اهنآ  هب  ّتبحم  نیا  شاداپ  هب  دـنوادخ  دـنرادب  تسود  ار  وا 
زا یکی  رگا  هک  دنک  یم  لقن  یـسدق  ثیدح  کی  نمـض  رد ص 392  و  دـیامن .  تشهب  دراو  دوـخ  تمحر  هب  ار  اـهنآ  همه  سپس 

ّتبحم نیا  شاداپ  هب  دـنوادخ  دـنرادب  تسود  ار  وا  نیتسار  باحـصا  ای  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  زا  یکی  اهنآ  همه  اـی  راّـفک 
 . دیامن تشهب  دراو  ار  ناشیا  سپس  دنک و  تمحرم  اهنآ  هب  ندروآ  نامیا  ندرک و  هبوت  قیفوت 

 . هیآ 39 نمحرلا ،  هروس  - 2
246/6 ح 77. راونألا :  راحب  ، 268/4 ناهرب :  ریسفت  ، 660 یمق :  ریسفت  - 3
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538 ص :

لقن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  تسا  یتیاور  شدـهاش  و  دوش ،  راـب 
 : دنا هدومرف 

وه امیف  هعقوی  یّتح  اهبحاص ، یلع  نالذخلا  اهب  یلوتسی  یـصاعملا  ّنإف  اهب ، نواهتلاو  یـصاعملا  یف  كامهنإلا  اورذحاف  هَّللا ، دابع  ای 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ّیـصو  هیالو  ّدر  یف  هعقوی  یّتح  ینج ، اّمم  مظعأ  وه  امیف  عقویو  لذـخیو  نواهتیو  یـصعی  لازیالف  اهنم ، مظعأ 

(1)  . هَّللا نید  یف  داحلإلاو  هَّللا ،  دیحوت  عفد  یف  هعقوی  یّتح  کلذب  ًاضیأ  لازیالو  هَّللا ،  ّیبن  هّوبن  عفدو  ملسو  هلآو  هیلع 

یم هریچ  راک  هنگ  رب  ار  یتسپ  يراوخ و  ناهانگ  اریز  دیزیهرپب ،  اهنآ  ندرمـش  کبـس  ناهانگ و  رد  نتفر  ورف  زا  ادخ !  ناگدـنب  يا 
ار دوخ  درامش و  یم  کبس  ار  نآ  دنک و  یم  ینامرفان  هتـسویپ  سپ  دنک ،  یم  التبم  رتگرزب  ناهانگ  باکترا  هب  ار  وا  هکنآ  ات  دزاس 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  تیالو  راکنا  هلحرم  هب  هکنیا  ات  دوش  یم  التبم  رتگرزب  ناهانگ  ماجنا  هب  دـنک و  یم  لـیلذ 
یم رکنم  مه  ار  راگدرورپ  دیحوت  ات  دهد  یم  همادا  شتواقـش  رد  مک  مک  و  دنک ،  یم  در  ار  ادخ  ربمغیپ  تّوبن  و  دسر ،  یم  ملـسو 

 . دوش یم  ادخ  نید  رد  يدحلم  مدآ  کی  ددرگ و 

 . دنک یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  متشه  باب  زا  ثیدح 32  و 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  و 

 . هاصع نم  هَّللا  فرع  ام 

 . تسا هتخانشن  ار  وا  تقیقح  رد  دنک  ادخ  ینامرفان  هک  یسک 

 : دومن تئارق  ار  رعش  نیا  و 

هّبح رهظت  تنأو  هلإلا  یصعت 

عیدب لاعفلا  یف  كرمعل  اذه 

هتعطأل ًاقداص  کّبح  ناک  ول 

(2) عیطم ّبحی  نمل  ّبحملا  ّنإ 

: رطاوخلا هیبنت  336/11 ح6 ، كردتـسملا : ح 83 ،   360/73 راونألا :  راـحب  ح 132 ،  264 مالـسلا : هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  - 1
.102/2

174/78 ح 21. راونألا :  راحب  ، 294 لوقعلا : فحت  - 2
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539 ص :

 . تسا یبیجع  هدیدپ  اهراک  نایم  رد  نیا  مسق  بهذم  نید و  هب  ینک ،  یم  یتسود  راهظا  ینک و  یم  ینامرفان  ار  ادخ 

تعاطا دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  زا  يا  هدـنراد  تسود  ره  ینک ،  یم  يرادربنامرف  وا  زا  یـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  یتسار  رگا 
 . دنک یم 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 18  / 368

 . ردبلا هلیل  رمقلاک  مههوجوو  بویعلاو  بونذلا  نم  ناک  ام  یلع  مهروبق  نم  همایقلا  موی  انتعیش  ثعبی  هناحبس  هَّللا  ّنإ 

ياه هرهچ  دنراد  هک  یبویع  ناهانگ و  همه  اب  و  دنک ،  یم  جراخ  ناشیا  ياهربق  زا  تمایق  رد  ار  ام  نایعیش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
 . تسا ناشخرد  هدراهچ  بش  هام  نوچ  ناشیا 

دنسرت و یم  نامدرم  تسا ،  هدش  هدیـشخب  نانیمطا  شمارآ و  اهنآ  هب  تسا ،  هتـشگ  هدیـشوپ  ناشیاه  یتشز  مارآ و  اهنآ  ياه  سرت 
ياهلاب هک  ینارتش  اب  دنوش  یم  تمایق  هنحـص  دراو  دنرادن ،  يا  هّصغ  چـیه  ناشیا  دـنکانمغ و  همه  دـنرادن ،  یـسرت  هنوگچیه  اهنآ 

همه و  تسا ،  مشیربا  زا  رتمرن  خرس و  توقای  زا  اهنآ  ياهندرگ  دنا ،  هدش  مار  یتمحز  هنوگچیه  نودب  و  دنراد ،  هدنـشخرد  یئالط 
(1)  . تسا اهنآ  مارکا  زازعا و  رطاخب  یهلا  فاطلا  نیا 

هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ :  یم  رـضتحملا »  » باتک رد  هللا  همحر  نامیلـس  نب  نسح  خیـش   - 19  / 369
ام حاورا  نآ  و  دـیرفآ ،  دوخ  تمظع  رون  زا  رون  هدراهچ  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : 

 . دوب

؟  دنتسه یناسک  هچ  رون  هدراهچ  نآ  هک  ربب  مان  بیترت  هب  ار  اهنآ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  دش :  ضرع  ترضح  نآ  هب 

نادنزرف زا  رفن  هن  نیسح و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دّمحم ،  دومرف : 

127/68 ح 57. راونألا :  راحب  ، 46 یفطصملا : هراشب  - 1
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 . تسا نانآ  هدننک  مایق  ناشیا  نیمهن  هک  مالسلا  مهیلع  نیسح 

 : دومرف نآ  زا  دعب  و  درب ،  مان  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  همه  سپس 

دنوادخ هک  میتسه  یناثم  نآ  ام  تسا ،  هدرک  ّتیـصو  اهنآ  هب  ترـضح  نآ  هک  میتسه  یناسک  میربمغیپ و  نانیـشناج  ام  مسق ؛  ادخب 
تمکح نوناک  تمحر و  شیور  ّلحم  تّوبن و  تخرد  ام  تسا ،  هدرک  اطع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  هب 

و وا ،  ناگدنب  رب  دنوادخ  تناما  یهلا و  رارسا  هنیجنگ  و  ناگتـشرف ،  دمآ  تفر و  ّلحم  و  تلاسر ،  هاگیاج  و  شناد ،  ياهغارچ  و  ، 
 . دنک لاوئس  نآ  زا  ار  شناگدنب  هک  میتسه  وا  نامیپ  دهع و  و  گرزب ،  راگدرورپ  كاپ  میرح 

هک یسک  و  تسا ،  هدرک  افو  یهلا  نامیپ  هب  دنک  ظفح  ار  ام  تمرح  ّقح و  دنک و  افو  تسا  هتسب  ام  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  سک  ره 
سکنآ و  درک ،  ادیپ  تفرعم  ام  هب  تخانش  ار  ام  هک  یسک  تسا ،  هتسکش  دنوادخ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دّهعت و  دنک  ینکش  نامیپ  ام  اب 

 . تسا لهاج  ام  هب  تبسن  تخانشن  ار  ام  هک 

.انتفرعمب ّالإ  ًالمع  دابعلا  نم  هَّللا  لبقیال  یّتلا  ینسحلا  ءامسألا  نحن 

 . دریذپ یمن  ام  تخانش  تفرعم و  اب  زج  شناگدنب  زا  ار  یلمع  دنوادخ  هک  میتسه  یئوکین  ياهمان  ام 

دنوادـخ دـیدرگ ،  هتفریذـپ  شا  هبوت  دـناوخ و  اهنآ  هب  ار  وا  تفرگ و  ارف  دـنوادخ  زا  مدآ  هک  میتسه  یتاملک  نآ  ام  مسق ؛  ادـخب  و 
میسرت ابیز  ار  لیامش  لکش و  نآ  دیـشخب و  لیامـش  تروص و  ام  هب  و  داد ،  رارق  وکین  ار  ام  شنیرفآ  دیرفآ و  ار  ام  یلاعت  كرابت و 

 . دومن

اهنآ رب  ینابرهم  تفأر و  هب  دوخ  هدرتسگ  تسد  و  شناگدیرفآ ،  نایم  رد  دوخ  يایوگ  نابز  شناگدـنب و  رب  دوخ  يانیب  مشچ  ار  ام 
هنازخ ار  ام  داد ،  رارق  دـننک  یئامنهار  وا  رب  هک  دوخ  نابرد  و  دـنروآ ،  يور  وا  هب  دـیاب  تهج  نآ  زا  هک  دوخ  هجو  ار  ام  داد ،  رارق 

 . داد رارق  تیاده  لها  يارب  ینشور  يامنهار  مکحم و  زیواتسد  و  شنید ،  ياه  هناشن  یحو و  هدننکوگزاب  شناد و  ملع و  راد 

ناهایگ ریزارس و  نامسآ  زا  ناراب  و  دندرگ ، یم  ناور  اهدور  و  دنوش ،  یم  هدیـسر  اه  هویم  دنهد و  یم  هویم  ناتخرد  ام  هطـساو  هب 
 . دنیور یم  نیمز 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هنم لهذـی  وأ  هنم ، بجعی  ًالوق  تلقل  انیلع  ذـخأ  دـهعو  تقبـس  هملک  الول  هَّللا  میأو  هَّللا ، فرع  ام  انالولو  یلاعت ، هَّللا  َدـِبُع  انتدابعبو 
.نورخآلاو نولّوألا 

ام نامیپ  دهع و  یلبق و  شرافس  رگا  مسق  ادخب  و  دش ،  یمن  هتخانـش  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  دوش و  یم  شتـسرپ  ادخ  ام  یگدنب  هب 
(1)  . دنوش هدز  تفگش  دننک و  بّجعت  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  هک  متفگ  یم  ار  يراتفگ  دوبن 

رقاب ماما  زا  هک  يا  هزادنا  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا  مادکچیه  زا  تسا :  هدومرف  هرـس  سدق  دیفم  خیش 
رادـیدپ تاّیبدا  خـیرات و  نآرق و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفگ  ناگتـشذگ و  تایاور  نید و  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

(2)  . تسا هدشن  رهاظ  هدیدرگ  رشتنم  هتشگ و 

شناد و ملع و  هدنفاکـش  وا  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرابرد  تسا  هتـشاد  هک  یناوارف  ینمـشد  اب  یبصان  یّنـس  رجح  نبا  و 
وکین یقالخا  هزیکاپ و  یسْفَن  و  كاپ ،  یلمع  ملع و  افـصاب و  یبلق  وا  دوب ،  نآ  هدنرب  الاب  هدننک و  راکـشآ  و  نآ ،  هب  هدنراد  هطاحا 

فیـصوت ناـبز  هک  دوب  هتـشگ  قرغ  نیفراـع  تاـماقم  رد  ناـنچ  و  دومن ،  ادـخ  تعاـطا  فرـص  ار  دوخ  رمع  تاـقوا  ماـمت  تشاد ، 
(3)  . تسین نآ  لقن  لاجم  هک  تسا  هدومرف  نافرع  كولس و  رد  یناوارف  رایسب  تاملک  و  تسا ،  زجاع  نآ  فصو  زا  ناگدننک 

 : هدومرف هکتسنیا  ترضح  نآ  هنامیکح  ياهزردنا  اه و  هظعوم  زا 

(4)  . هشیعملا ریدقتو  هبئانلا ،  یلع  ربصلاو  نیدلا ،  یف  هّقفتلا  لامکلا :  ّلک  لامکلا 

ادیپ یهاگآ  تریصب و  نید  رد  هک  تسا  نیا  رد  وا  لامک  همه  یمدآ و  لامک 

4/25 ح7. راونألا :  راحب  ، 129 رضتحملا : - 1
.195/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2

 . تسا یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  نیدلا  لامک  خیش  باتک  نیا  ّفلؤم   . 100 لوؤسلا :  بلاطم  - 3
.172/78 راونألا :  راحب  ، 292 لوقعلا : فحت  - 4
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هتـشاد هزادنا  نّیعم و  ّدح  یگدنز  نارذگ  تشیعم و  رما  رد  و  دزرو ،  تماقتـسا  ربص و  یگدـنز  تامیالمان  اه و  یتخـس  رب  دـنک ، 
 . دشاب

(1) .ًائیش هنع  ینغت  نل  سانلا  ظعاوم  ّنإف  ًاظعاو  هسفن  یف  هل  هَّللا  لعجی  مل  نم  تسا :  هدومرف  و 

 . دشخب یمن  يدوس  وا  هب  نارگید  ياهدنپ  اه و  هظعوم  دهدن  رارق  یظعاو  وا  تاذ  رد  دنوادخ  هک  یسک 

ناـک قفرلاو  قلخلا  مرح  نمو  هترخآو ، هاـیند  یف  هلاـح  نسحو  هحارلاو ، ریخلا  یطُعا  دـقف  قفرلاو  قلُخلا  یطُعا  نم  تسا :  هدومرف  و 
(2)  . هَّللا همصع  نم  ّالإ  هّیلبو  ّرش  ّلک  یلإ  ًالیبس  کلذ 

و تسا ،  وکین  ترخآ  ایند و  رد  وا  لاح  دراد و  شیاـسآ  یبوخ و  هدـش  هدیـشخب  وا  هب  یناـبرهم  یمرن و  وکین و  قـالخا  هک  یـسک 
ار وا  ادخ  هکنآ  رگم  تسا  هدش  زاب  وا  يور  هب  الب  يدـب و  ره  يوسب  هار  هدـش  مورحم  ینابرهم  یمرن و  وکین و  قالخا  زا  هک  یـسک 

 . دنک ظفح 

دش هدیشک  ترـضح  نآ  تافو  هب  هک  يرامیب  نآ  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  رب  دیوگ :  یم  يرهز   - 20  / 370
یتّدم شدنزرف  اب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  دـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ینعی  وا  دـنزرف  یتّدـم  زا  سپ  مدـش  دراو 

؛  قلخلا (3) نسحب  کیلع  دومرف :  هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  وگتفگ  نیا  رد  و  درک ،  وگتفگ  یناهنپ  هتسهآ و  ینالوط 
 . شاب هتشاد  وکین  قالخا  هراومه 

.173/78 راونألا :  راحب  ، 293 لوقعلا : فحت  - 1
186/78 ح 23. راونألا :  راحب  ، 133/2 هّمغلا : فشک  - 2

232/46 ح9. راونألا :  راحب  ، 319 رثألا : هیافک  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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متشه شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

قیاقح هدننک  راکشآ  راوگرزب ،  ماما 

هیلع هَّللا  تاولص  قداص  ماما  دّمحم ،  نب  رفعج  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 ، تسا هدش  هدـیدزد  وا  لوپ  هسیک  درک  لایخ  نارازگ  ّجـح  زا  یکی  دـنک :  یم  لقن  بقانم »  » باتک رد  بوشارهـش  نبا   - 1  / 371
ارم لوپ  هسیک  وت  تفگ :  تخیوآرد و  وا  هب  تخانشن ،  ار  ترـضح  نآ  دناوخ و  یم  زامن  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

 . يا هتفرگ  هتشاد  رانید  رازه  هک 

هسیک تشگرب  شا  هناخ  هب  یتقو  صخش  نآ  دندومن ،  تمحرم  وا  هب  هدرک  نزو  رانید  رازه  دندرب و  لزنم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  یلو  دینادرگرب  یهاوخرذع  اب  هارمه  دوب  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یغلبم  هاگنآ  درک ،  ادیپ  ار  دوخ  لوپ 

 : دومرف تفریذپن و 

 . ّیلإ دوعیال  يدی  نم  جرخ  یش ء 

(1)  . ددرگرب ام  هب  دیابن  تفر  نوریب  ام  تسد  زا  هک  يزیچ 

ماّمح درک :  ضرع  یماّمح  دندش ،  ماّمح  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 2  / 372
؟  منک تولخ  یلاخ و  امش  يارب  ار 

 . کلذ نم  ّفخأ  نمؤملا  کلذ ، یف  یل  هجاح  ال  دومرف : 

(2)  . تسا اه  نیا  زا  رتناسآ  رتکبس و  شرما  نمؤم  تسین ،  نآ  هب  یجایتحا 

لیذ ح 26.  23/47 راونألا :  راحب  ظافلا ، ) رد  یکدنا  فالتخا  اب   ) 274/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
47/47 ح 69. راونألا :  راحب  503/6 ح 37 ، یفاکلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ار نآ  اریز  دیشخب ،  یم  ارقف  هب  تسا -  نیریش  رایـسب  بطر  عون  کی  هک  رّکـس -  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا :  هدش  تیاور   - 3  / 373
(1)  . تشاد یم  تسود  رگید  ياه  یکاروخ  زا  رتشیب 

دش یم  ضراع  یشوهیب  هوشغ و  تلاح  وا  رب  ات  دومرف  یم  توالت  نآرق  شزامن  رد  ترضح  نآ  هک :  تسا  هدش  تیاور   - 4  / 374
 : دومرف دندرک  لاوئس  تلاح  نیا  زا  نوچ  و 

.اهلزنأ نّمم  ههفاشم  اهتعمس  یّننأک  لاح  یلإ  تغلب  یّتح  نآرقلا  تایآ  رّرُکا  تلز  ام 

مونش یم  هدومرف  لزان  هک  سک  نآ  ياهبل  زا  ار  نآ  ایوگ  هک  دهد  یم  تسد  یتلاح  نم  هب  ات  منک  یم  رارکت  ار  نآرق  تایآ  هتسویپ 
(2).

هدزناش هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  تسا  هرک  لـقن  یـصخش  زا  لاـجر »  » باـتک رد  هللا  همحر  یّـشک   - 5  / 375
(3)  . دومرف تمحرم  باوج  ار  همه  ترضح  نآ  مدرک و  لاوئس  ثیدح  رازه 

هیلع قداص  ماما  تافو  زا  دعب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  لامعألا » باوث   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 6  / 376
دومرف متسیرگ  وا  هیرگ  رطاخب  نم  درک و  هیرگ  یتّدم  هکنآ  زا  سپ  میوگب ،  تیلست  ار  وا  ات  مدش  فّرشم  هدیمح  ّما  تمدخ  مالسلا 

وا يدرک ،  یم  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  یبیجع  رما  يدـید  یم  تافو  ماگنه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رگا  دّـمحموبا !  يا  : 
 : دومرف دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  نامشچ 

370/16 كردتسملا : 111/2 ح 361 ، مئاعدـلا : زا  لقن  هب  298/66 ح2  و ج :  ح 86 ،   53/47  : راونألا راـحب  ، 61/4 یفاـکلا :  - 1
ح1.

58/47 ح 108. راونألا :  راحب  ، 107 لئاسلا :  حالف  - 2
386/2 ح 276 و391 ح 280. لاجرلا : هفرعم  رایتخا  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دینک عمج  نم  دزن  ارم  نادنواشیوخ  همه 

 . هالصلاب ًاّفختسم  لانتال  انتعافش  ّنإ  دومرف :  درک و  یهاگن  ناشیا  هب  دندمآ ،  درگ  ترضح  نآ  دزن  اهنآ  مامت  هکنآ  زا  دعب 

(1)  . ددرگ یمن  دنم  هرهب  نآ  زا  دسر و  یمن  ام  تعافش  هب  درامش  کبس  ار  زامن  هک  یسک 

« میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب   » ریسفت رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یثیدح  دیحوت »  » باتک رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 7  / 377
 : دومرف هَّللا »  » هملک ریسفت  رد  نآ  نمض  رد  هک  تسا  هدرک  لقن 

دّمحم لآو  ًادّمحم  فلاخ  نمل  ناوه  لاق : ءاهلاف  تلق : انتیالو ، هقلخ  هَّللا  مازلإ  ماللاو : انتیالوب ، میعنلا  نم  هقلخ  یلع  هَّللا  ءالآ  فلألا 
 . مهیلع هَّللا  تاولص 

(2)  . دنا هدش  دنم  هرهب  اهنآ  زا  ام  تیالو  تکرب  هب  هک  شتاقولخم  رب  راگدرورپ  ياهتمعن  هب  تسا  هراشا  فلا : 

 . تسا هدومرف  بجاو  هتسناد و  مزال  ار  ام  تیالو  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  مال : 

(3)  . دننک تفلاخم  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  لآ  دّمحم و  اب  هک  یناسک  یتسپ  يراوخ و  هب  تسا  هراشا  ءاه : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  لاّمج  ناوفص  زا   - 8  / 378

رعـش هب  ار  تیاور  نیا  نومـضم  نابز  یـسراف  رعاـش  و  ح 10 . و234/84  ح 31 ،  19/83 راونـألا :  راـحب  ، 228 لاـمعألا : باوث  - 1
ره دـسرن  ام  تعافـش  رب  هک  دومرف  دراگنب  لد  حول  هب  وا  هعیـش  اـت  ثیدـح  هفرط  نیا  قداـص  ماـماز  میوگ  تسا :  هتفگ  هدروآرد و 

درامشب کبس  ار  زامن  هک  سک 
توالت ار » ادخ  ياه  تمعن  دـیروآ  دایب  « ، » هَّللا ءالآ  اورکذاو   » هفیرـش هیآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :  یم  زاّزب  فسویوبا  - 2

رب یهلا  تمعن  نیرتگرزب  دومرف :  هن .  مدرک :  ضرع  تسیچ ؟  ادـخ  ياهتمعن  زا  دوصقم  یناد  یم  ایآ  درک :  لاوئـس  دـعب  و  دومرف ، 
 . دشاب یم  ام  تیالو  شناگدنب 

ص3 رابخألا :  یناعم  231/92 ح 12 ، راونألا :  راحب  44/1 ح6 ، ناهرب :  ریـسفت  24/1 ح2 ، تایآلا : لیوأت  230 ح3 ، دیحوتلا : - 3
ح2.

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نایم رد  هکنآ  لاح  دنتسه و  تشهب  لها  همه  ام  نایعیش  دیا  هدومرف  هک  ما  هدینش  مدرگ ؛  امش  يادف  مدرک :  ضرع  مدش و  بایفرش 
شوخ ایند و  لها  دـنروخ و  یم  بارـش  و  دـنوش ،  یم  بکترم  یتشز  رایـسب  لامعا  و  دـننک ،  یم  هانگ  هک  دنتـسه  یهورگ  نایعیش 

 . دنتسه ینارذگ 

هجوزب وأ  هیذؤی  راجب  وأ  نیدب  وأ  ضرم  وأ  مقـسب  یلتبی  یّتح  ایندـلا  نم  جرخیال  انتعیـش  نم  لجرلا  ّنإ  هّنجلا ، لهأ  مه  معن  دومرف : 
.هیلع بنذ  الو  ایندلا  نم  جرخی  یّتح  عزنلا  هیلع  هَّللا  دّدش  کلذ  نم  یفوع  نإف  ءوس ،

ای یمـسج  ای  یحور  يرامیب  راتفرگ  هکنیا  ات  دور  یمن  ایند  زا  یتفگ  هک  اهنآ  زا  مادک  چـیه  و  دنتـسه ،  تشهب  لها  اهنآ  همه  یلب ، 
یم تخـس  ار  وا  ندنک  ناج  ادخ  دوشن  التبم  دش  هتفگ  هک  اهنیا  هب  رگا  و  دوش ،  قالخا  دب  رـسمه  ای  رازآ و  مدرم  هیاسمه  ای  یهدب 

 . دور نوریب  هانگ  نودب  ایند  زا  دوش و  وا  ناهانگ  هراّفک  ات  دنادرگ 

یضار ار  ناشیا  دنادرگ و  یمرب  اهنآ  هب  یـسک  هچ  تسا  اهنآ  هدهع  هب  نارگید  زا  هک  یقوقح  تیادف ،  مردام  ردپ و  مدرک :  ضرع 
 : دومرف دنک ؟  یم 

یف سمخلا  نم  هانبـسح  انتعیـش  نم  ناک  ام  ّلکف  مالـسلا  امهیلع  ّیلعو  دّـمحم  یلإ  همایقلا  موی  هقلخ  باسح  لعج  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ 
.رانلا انتعیش  نم  دحأ  لخدیال  یّتح  مهل ، هانبهوتسا  مهقلاخ  نیبو  مهنیب  ناک  امّلکو  مهلاومأ 

هچنآ سپ  دنک ،  یم  راذگاو  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  هب  تمایق  زور  رد  ار  شناگدنب  باسح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هچنآ و  مینک ،  یم  باسح  میراد  اهنآ  لاوما  رد  ام  هک  یقوقح  سمخ و  زا  میریگ و  یم  دوخ  هدـهع  هب  دـشاب  اـم  نایعیـش  هدـهع  هب 

یم شـشخب  بلط  اهنآ  يارب  ادـخ  زا  یهلا ) فیلاکت  ماجناو  راگدرورپ  ّقح  ءادا  رد  ندرک  یهاتوک  زا   ) تسا دـنوادخ  ناشیا و  نیب 
(1)  . دوشن مّنهج  لخاد  ام  نایعیش  زا  یکی  هکنآ  ات  مینک 

باتک رد  یفیطق  نامیلس  نب  میهاربا  راوگرزب  خیش  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

114/68 ح 33. راونألا :  راحب  ح 185 ، لئاضفلا : یف  هضورلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  ثیدح  هدجه  هیفاولا » »

 : تسا هدورس  وکین  هچ  نابز  یسراف  رعاش  و 

عمط سودرف ، رظنم  لزا  فطل  زا  مراد 

مدرک ناوارف  هناخیم  ِینابرد  هچ  رگ 

دارم جنگ  يا  نکف  مشیر  لد  رب  يا  هیاس 

مدرک ناریو  وت  يادوسب  هناخ  نیا  نم  هک 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  لّضفم  زا  قیقحتلا » جهنم   » باتک رد   - 9  / 379

 . اولمتحا امل  هدنع  انتلزنمو  هَّللادنع  انلاح  سانلا  مّلعن  نأ  انل  نُذا  ول 

 . دیدرک یمن  لوبق  دیتفریذپ و  یمن  امش  مینک  نایب  میراد  دنوادخ  دزن  هک  يا  هبترم  ماقم و  ار و  دوخ  لاح  هک  میتشاد  هزاجا  رگا 

؟  تسا یملع  تاماقم  ناتدوصقم  درک :  ضرع 

هک ار  هچنآ  زج  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هدارا  هاگیاج  هنایـشآ و  ماما  انامه  تسا ،  اهنآ  نیرتناـسآ  نیرتمک و  ملع  دومرف : 
(1)  . دهاوخ یمن  دهاوخب  دنوادخ 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش   - 10  / 380

هتدئام قوف  نم  مکدحأ  لوانتی  امک  اهفارطأ  نم  اهلوانتیل  ّهنإو  یش ء ، اهنم  هنع  بزعیالف  زوجلا ، هقلف  لثم  یف  مامإلل  لّثمتل  ایندلا  ّنإ 
(2) [. یش ء اهنم  هنع  بزعی  الف  ءاشی [  ام 

نآ فارطا  همه  رب  وا  انامه  و  تسین ،  ناهنپ  ماـما  رظن  زا  نآ  زا  يزیچ  چـیه  دوش ،  یم  رّوصت  ودرگ  زا  یمین  دـننام  ماـما  يارب  اـیند 
یمرب هرفـس  يالاب  زا  دهاوخ  یم  هچنآ  امـش  زا  یکی  هک  روطنامه  دنک ،  فّرـصت  نآ  رد  دناوت  یم  دهاوخب  هنوگ  ره  دراد و  هطاحا 

 . دنام یمن  ناهنپ  وا  رظن  زا  نآ  زا  يزیچ  چیه  دراد و  هطاحا  نآ  رب  و  دراد ، 

385/25 ح 41. راونألا :  راحب  ، 128 رضتحملا : - 1
.185 زجاعملا : عیبانی  367/25 ح 11 ، راونألا :  راحب  408 ح3 ، تاجردلا : رئاصب  ، 212 صاصتخا : - 2
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550 ص :

هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدـح  تارایزلا » لـماک   » باـتک رد  هرـس  سدـق  هیولوق  نبا   - 11  / 381
 : مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یتمسق 

؟  دنیب یم  تسا  برغم  قرشم و  نیب  هچنآ  ماما  ایآ  مدرگ ،  امش  يادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  رکب  نب  هَّللادبع 

؟ مهیف مکحیالو  مهاریال  وهو  اهیرطق  نیب  ام  یلع  هّجح  نوکی  فیکف  رکب ، نبای  دومرف : 

رد دنیب و  یمن  ار  اهنآ  هکیلاح  رد  تسا  ملاع  رطق  ود  نیب  هچنآ  رب  دـشاب  دـنوادخ  تّجح  ماما  تسا  نکمم  هنوگچ  رکب !  دـنزرف  يا 
؟  درادن یئاورنامرف  تموکح و  اهنآ  نایم 

ار وا  ندید  ناوت  مه  اهنآ  درادن و  ار  اهنآ  ندـید  یئاناوت  دـنبیاغ ،  ناهنپ و  وا  ناگدـید  زا  هک  یمدرم  رب  دـشاب  یم  تّجح  هنوگچ  و 
دشاب عنام  هلـصاف و  اهنآ  وا و  نیب  هکیلاح  رد  دنک  ارجا  اهنآ  نایم  رد  ار  راگدرورپ  نامرف  دشاب و  اهنآ  رب  تّجح  هنوگچ  و  دنرادن ؟ 

.

وت ام   ، » (1)« ساّنِلل هَّفاک  ّالإ  َكاْنلَسْرأ  امَو   : » تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
« . میداتسرف دننک  یم  تسیز  نیمز  يور  رب  هک  اهنآ  همه  مدرم و  یمامت  يارب  ار 

تماما هزوح  دنتسه و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانیشناج  دنتسه  یهلا  ياه  تّجح  ربمایپ  زا  دعب  هک  مه  موصعم  ناماما 
ظفاح هک  تسا  وا  و  دـشاب ،  یعازن  فالتخا و  اهنآ  نیب  اجک  ره  تسا  مدرم  يامنهار  هک  تسا  وا  و  تسا ،  ریگارف  اـهنآ  یئاوشیپ  و 

(2)  . تسا مدرم  قوقح 

انامه دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  لّـضفم  زا  صاـصتخا »  » باـتک رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش   - 12  / 382
راذگاو اهنآ  هب  ار  دوخ  رما  سپـس  دیناسانـش و  ناگدنب  هب  ار  دوخ  سپ  دوب ،  اتمه  یب  اتکی و  یهاشداپ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

ار تشهب  دومن و 

 . هیآ 28 أبس ،  هروس  - 1
351/3 ح2. ناهرب :  ریسفت  نمض ح 24 ،  375/25 راونألا :  راحب  نمض ح2 ،  541 تارایزلا : لماک  - 2
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551 ص :

 . تخاس اور  اهنآ  يارب 

دهاوخب ار  هک  ره  و  دزاس ،  یم  انـشآ  ام  تیالو  اب  ار  وا  دزاـس  كاـپ  ار  شبلق  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  يرپ  یمدآ و  زا  سک  ره  سپ 
 : دومرف سپس  دراد .  یم  زاب  ام  تفرعم  زا  ار  وا  دنک  هابت  ار  شبلق 

ًامیلکت یـسوم  هَّللا  مّلک  امو  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  هیالوب  ّالإ  هحور  نم  هیف  خفنیو  هدیب  هَّللا  هقلخی  نأ  مدآ  بجوتـسا  ام  هَّللاو  لّضفم ؛  ای 
.مالسلا هیلع  ّیلعل  عوضخلاب  ّالإ  نیملاعلل  هیآ  میرم  نب  یسیع  هَّللا  ماقأ  الو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هیالوب  ّالإ 

تیـالو هب  رگم  دـمدب  نآ  رد  دوـخ  حور  زا  دـنیرفایب و  ار  وا  شتردـق  تـسد  اـب  دـنوادخ  هـک  دـشن  نـیا  راوازـس  مدآ  لّـضفم !  يا 
ار یـسیع  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  رگم  دشن  دـنوادخ  اب  ندرک  وگتفگ  هتـسیاش  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ینتورف  عضاوت و  اب  رگم  دادن  رارق  نایناهج  يارب  دوخ  تردق  هناشن 

.انل هّیدوبعلاب  ّالإ  هیلإ  رظنلا  هَّللا  نم  قلخ  لهأتسا  ام  رمألا ، لمجأ  دومرف :  سپس 

(1)  . تفاین ار  یهلا  تمحر  رظن  تقایل  ام  یگدنب  اب  زج  یسک  منک ،  هصالخ  ار  بلطم 

مدرگ تیادف  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یسک  هک :  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  ریسفت  رد  هللا  همحر  یشاّیع   - 13  / 383
؟  دشخب یم  ام  هب  يدوس  لمع  نیا  ایآ  مینک  یم  يراذگمان  ناتناردپ  امش و  كرابم  ياهمان  هب  ام  ، 

 . ّبحلا ّالا  نیدلا  لهو  هَّللاو ، يا  دومرف : 

؟  تسا ّتبحم  زج  يزیچ  نید  ایآ  و  مسق ،  ادخب  یلب 

تسود ار  ادخ  رگا   ، » (2)« مَکبونُذ مَکل  رفْغَیَو  هَّللا  مُْکِببُْحی  ینوُعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ   : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
نم زا  دیراد 

294/26 ح 56. راونألا :  راحب  ، 244 صاصتخإلا : - 1
 . هیآ 31 نارمع ،  لآ  هروس  - 2
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552 ص :

(1) « . دزرمایب ار  امش  ناهانگ  درادب و  تسود  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  يوریپ 

 : دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » رد هللا  همحر  ینیلک  و  یلاما »  » رد هللا  همحر  دیفم  خیش   - 14  / 384

(2) .اهب ّالإ  ّطق  ّیبن  ثعبی  مل  یّتلا  هَّللا  هیالو  انتیالو 

 . تفاین تّوبن  نآ ،  هب  رارقا  اب  زج  يربمغیپ  چیه  هک  تسا  دنوادخ  تیالو  ام ؛  تیالو 

زا دعب  نایعیـش -  زا  یهورگ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک :  تسا  هدرک  تیاور  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسرب   - 15  / 385
 : دومرف درک -  مالس  اهنآ  رب  هکنآ 

.عرولاب ّالإ  لانتال  انتیالو  ّنأ  اوملعاو  .داهتجاو  عروب  انونیعأف  مکحاورأو ، مکحیر  ّبُحا  هَّللاو  ّینإ 

ام دوخ  ششوک  و  تامّرحم ) كرت  تابجاو و  ماجنا   ) عرو نتـشاد  هب  سپ  مراد ،  تسود  ار  امـش  حاورا  امـش و  يوب  نم  مسق  ادخب 
 . دینک کمک  ار 

وا تاروتـسد  وریپ  ادخ و  هعیـش  تقیقح  رد  امـش  دیآ .  یمن  تسدب  ناهانگ  زا  يراددوخ  ینمادکاپ و  اب  زج  ام  تیالو  هک  دینادب  و 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  تّما   ) نیرخآ و  هتـشذگ ) ياهتّما   ) نیلّوا ناگدنریگ  تقبـس  ادخ و  ناروای  امـش  و  دیتسه ، 

 . تفرگ دیهاوخ  یشیپ  تشهب  يوس  هب  ترخآ  رد  دیا و  هتفرگ  یشیپ  نارگید  زا  ام  تیالو  هب  ایند  رد  دیتسه ، 

دینک تباقر  مهاب  تشهب  ِرترب  تاجرد  ندروآ  تسدب  يارب  میا ،  هدرک  تنامض  امش  يارب  شلوسر  ادخ و  تنامـض  هب  ار  تشهب  ام 
تـسار ینمؤم  ره  و  تسا ،  يا  هّیروح  هنمؤم  نز  ره  دنتنیط ،  كاپ  زین  امـش  ياهنز  و  دـیتسه ،  تنیط  شوخ  كاپ و  نامدرم  امـش  ، 

(3)  . تسا رادرک  تسرد  راتفگ و 

277/1 ح 10. ناهرب :  ریسفت  و130/104 ، 95/27 ح 58 ، راونألا :  راحب  167/1 ح 28 ، یشاّیع :  ریسفت  - 1
 ، سلجم 36 671 ح 19  یسوط :  یلاما  زا  لقن  هب  136/27 ح 133  262/100 ح 15 و ج :  راونألا :  راحب  142 ح9 ، دیفم : یلاما  - 2

437/1 ح 3. یفاکلا :  281/26 ح 30 ، راونألا :  راحب  75 ح 9 ، تاجردلا : رئاصب 
347/2 ح 141 و ناهرب :  ریسفت  203/7 ح 90 و 80/68 ح 141 ، راونألا :  راحب  213/8 ح 259 ، یفاکلا :  ، 48 راونألا : قراشم  - 3

.101 بولقلا : داشرا  549 ح4 ، تارف : ریسفت  51 ح 8 ،  هعیشلا : لئاضف  453/4 ح 6 ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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553 ص :

قداص ماما  سلجم  رد  نمی  نادنمـشناد  زا  يدرم  هک :  تسا  هدرک  لقن  تاجردـلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفـص   - 16  / 386
؟  دنتسه نادنمشناد  املع و  امش  دزن  ایآ  ینمی !  ردارب  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفای ،  روضح  مالسلا  هیلع 

 . یلب درک :  ضرع 

؟  تسا رادقم  هچ  تسا و  يدودح  هچ  رد  امش  نادنمشناد  ملع  دومرف : 

 . دنک یم  ضرألا  ّیط  دنز و  یم  لّأفت  هدنرپ  زاورپ  اب  دیامیپ ،  یم  ار  هار  هام  ود  بش  کی  رد  هک  ّدح  نیا  ات  درک :  ضرع 

 . تسا رتدنمشناد  امش  ملاع  زا  تسا ) ترضح  نآ  دوخ  دوصقم   ) هنیدم دنمشناد  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟  تسا هدیسر  ملع  زا  يا  هبترم  هچ  ات  هنیدم  ملاع  درک :  ضرع  ینمی 

ملاع دننام  ملاع  رازه  هدزاود  هکنآ  ات  دیامیپ  یم  دیـشروخ  لاس  کی  تکرح  هزادنا  هب  زور  زا  یتعاس  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . تسا هدیرفآ  ار  سیلبا  مدآ و  دنوادخ  دنناد  یمن  اهنآ  لها  هک  دنک  یم  یط  ار  امش 

؟  دنسانش یم  ار  امش  ایآ  درک :  ضرع 

 . انّودع نم  هءاربلاو  انتیالو  ّالإ  مهیلع  ضرتفا  ام  معن ، دومرف : 

(1)  . تسا هدیدرگن  بجاو  ام  نانمشد  زا  يرازیب  ترفن و  ام و  یتسود  تیالو و  زج  اهنآ  رب  يزیچ  یلب ، 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  هعیـشلا » لئاضف   » باتک زا  راونألا » راـحب   » باـتک رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  هماـّلع   - 17  / 387
 : دومرف شنایعیش  هب  مالسلا 

(2)  . نوریصت هّنجلا  یلإو  متقلخ ،  هّنجلل  هّنج ،  مکل  مکروبقو  هّنج ،  مکل  مکراید 

تـشهب يارب  تسا ،  تشهب  دننک  یم  نفد  ار  امـش  نآ  رد  هک  يربق  تسا ،  تشهب  امـش  يارب  دینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هناخ 
يوس هب  دیا و  هدش  هدیرفآ 

 ، و 493/2 ح6 ح 16 ،   48/1 ناهرب : ریـسفت  ح 14 ،  369/25 راونألا :  راـحب  ، 313 صاصتخا : ح 15 ،  401 تاجردـلا : رئاصب  - 1
 . 84/6 ح 296 زجاعملا : هنیدم 

لیذ ح 90. و144/68  360/8 ح 26 ، راونألا :  راحب  72 ح 34 ، هعیشلا : لئاضف  - 2
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554 ص :

 . دیوش یم  راپسهر  تشهب 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 18  / 388

(1) .رانلا هَّللا  هلخدیف  نولوقت ، ام  يردی  امو  مکضغبیل  لجرلا  ّنإو  هّنجلا ، هَّللا  هلخدیف  نولوقت  ام  يردی  امو  مکّبحیل  لجرلا  ّنإ 

و دنک ،  یم  دراو  تشهب  هب  یتسود  نیا  رطاخب  ار  وا  دنوادخ   ، (2) دیئوگ یم  هچ  امش  هک  دناد  یمن  دراد و  تسود  ار  امش  یصخش 
یم خزود  دراو  امـش  اب  شا  ینمـشد  رطاخب  ار  وا  دنوادخ  دیئوگ ،  یم  هچ  امـش  هک  دناد  یمن  دنک و  یم  ینمـشد  امـش  اب  یـصخش 

 . دنک

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  هرس  سدق  قودص  خیش   - 19  / 389

.مهتاعور هنمآ  مهتاروع ، هروتسم  مههوجو  هرضنم  بویعو ، بونذ  نم  مهیف  ام  یلع  همایقلا  موی  انتعیش  هَّللا  ثعبی 

هکیلاح رد  دـنک  یم  جراخ  ناشیا  ياهربق  زا  دـنراد  هک  یبویع  ناهانگ و  همه  اب  تمایق  رد  ار  ام  نایعیـش  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
 . دنا هتفای  ینمیا  اهتشحو  اه و  سرت  زا  هدش و  هدیشوپ  اهنآ  ياه  یتشز  تسا ،  توارطاب  نشور و  اهنآ  ياه  هرهچ 

تـشهب فارطا  رد  هتـسویپ  دـنوش و  یم  راوس  توقای  زا  ینارتش  رب  تسا ،  هتـشگ  فرطرب  اهنآ  زا  اه  یتخـس  راومه و  اهنآ  يارب  هار 
ندروخ لوغـشم  ناـشیا  دـننارتسگ و  یم  هرفـس  اـهنآ  يارب  دـشخرد ،  یم  هک  تسا  يروـن  زا  اـهنآ  ياـه  شفک  دـنب  دـندرگ ،  یم 

(3)  . دوش یم  یگدیسر  اهنآ  لامعا  هب  دنباسح و  راتفرگ  نارگید  هکیلاح  رد  دنتسه  یتشهب  ياهماعط 

یناعم زا  لقن  هب  159/72 ح7  و ج :  360/8 ح 136/27 27 ح 25/68 136 ح 47 ،  راونألا :  راحب  75 ح 39 ، هعیشلا : لئاضف  - 1
 . 73 ح 40 رابخألا :

هناشن نایعیـش  اب  اهنآ  یتسود  هک  دنتـسه  هّماع  نیفعـضتسم  دوصقم  ًارهاظ  تسا :  هدومرف  نآ  نایب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  - 2
 . دنرادن ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  تفرعم  يالاب  بتارم  زا  هک  دشاب  زین  هعیش  نیفعضتسم  دراد  لامتحا  تسا و  اهنآ  فاعضتسا 

135/1 ح166. نساحملا : 184/7 ح35 ، راونألاراحب : 72/3 ح4 ، ناهرب : ریسفت  330/1 ح16 ، تایآلا : لیوأت  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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555 ص :

نابا زا  ناهرب » ریـسفت   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  و  تایآلا » لئاضف   » باـتک رد  هللا  همحر  یفجن  نیدـلا  فرـش  دّیـس   - 20  / 390
« دشن هبقع  دراو  سپ   » (1)« هَبَقَعلا َمَحَْتقا  اَلَف   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مدرک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  دننک  یم  لقن 

 : دومرف

؟  يا هدینش  یبلطم  یسک  زا  نآ  هرابرد  ایآ  نابا !  يا 

 . میتسه هبقع  زا  دارم  ام  دومرف :  هن ،  مدرک :  ضرع 

رت شزرا  اب  رتهب و  وت  يارب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  هک  منک  رکذ  یحیـضوت  یمالک و  نآ  هراـبرد  اـیآ  ناـبا !  يا  دومرف :  سپس 
؟  تسا

 . دیئامرفب مدرک :  ضرع 

« . تسا هدنب  ندرک  دازآ   ، » (2)« هَبَقَر ُّکَف   : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وت و زا  ریغ  دـنخزود  راـتفرگ  شتآ و  دـنب  رد  همه  مدرم  .اـهنم  هَّللا  مکّکفف  کباحـصأ  ریغو  كریغ  مهّلک ،  راـنلا  کـیلامم  ساـنلا 
 . تسا هدرک  دازآ  هدیناهر و  نآ  زا  ار  امش  ادخ  هک  وت  ناتسود 

 : دومرف هدرک ؟  دازآ  شتآ  زا  ار  ام  يزیچ  هچ  هب  مدرک :  ضرع 

هب تبـسن  هک  یتـّبحم  تیـالو و  هب  راـنلا . ] نم  مکباـقر  هَّللا  ّکـف  اـنبو  مالـسلا [  هیلع  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  نینمؤـملاریمأ  مکتیـالوب 
(3)  . تسا هدومن  دازآ  شتآ  زا  ار  امش  دنوادخ  ام  هطساو  هب  دیراد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفص   - 21  / 391

 . مهافکل ضرألا  لهأ  یلع  مهنم  دحاو  رون  مّسق  ول  شرعلا ، فلخ  هَّللا  مهلعج  لّوألا  قلخلا  نم  انتعیش  نم  موق  نیّیبوّرکلا  ّنإ 

لها رب  اهنآ  زا  یکی  رون  رگا  تسا  هداد  ياج  شرع  تشپ  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ناینیشیپ  زا  ام  نایعیش  زا  یهورگ  نایبوّرک 
همه دوش  میسقت  نمی  زا 

 . هیآ 11 دلب ،  هروس  - 1
 . هیآ 13 دلب ،  هروس  - 2

558 ح2. تارف : ریسفت  زا  لقن  هب  281/24 ح2 ، راونألا :  راحب  465/4 ح 8 ،  ناهرب :  ریسفت  799/2 ح5 ، تایآلا : لیوأت  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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556 ص :

 . دنک یم  تیافک  ار  اهنآ 

روتـسد نایبوّرک  نیا  زا  یکی  هب  دنوادخ  دومن ،  تیؤر  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه  دومرف :  سپس 
(1)  . دومن راومه  نیمز  اب  ار  نآ  درک  هولج  نوچ  و  دنک ،  هوک  نآ  رب  يا  هولج  هک  داد 

فجن رد  يرجه  لاس 1369  یلوالا  يدامج  متفه  هعمج  بش  رد  یناسارخ  يدهم  خیش  جاح  روهـشم  ظعاو  بیطخ و   - 22  / 392
يور رب  البرک  رد  ناشیا  هک  هدرک  لقن  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  هَّللا  هیآ  زا  هرـس  سدـق  يراصنا  دجـسم  رد  ربنم  يور  رب  فرـشا 

 . درک نایب  مدرم  يارب  دوش  یم  هتفگ  هک  یحرش  هب  ار  تیاور  نیا  ربنم 

لالجا لوزن  هلجد  رانک  رد  دـمآ ،  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  درک و  راضحا  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روصنم  هک  یماـگنه 
 . ناسانشب نم  هب  ار  تدوخ  درک :  ضرع  درک و  تاقالم  وا  اب  شنایعیش  زا  يدرمریپ  دومرف ، 

؟  یسانشب ارم  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . یلب درک :  ضرع 

 . دیزادنیب هلجد  رد  ار  وا  دومرف :  دندوب  شتمدخ  رد  هک  دوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

زا ندرک  بّجعت  ندرک و  دایرف  هب  درک  عورش  دید  نینچ  هک  ادخ  هدنب  نآ  دنتخادنا ،  هلجد  نایم  رد  ار  وا  دندرک و  تعاطا  مه  اهنآ 
هلجد زا  يروانـش  اب  ار  دوخ  هکنآ  ات  تفر  نیئاپ  الاب و  دز ،  اـپ  تسد و  بآ  ناـیم  رد  درک ،  تاـقالم  شا  هتـساوخ  لـباقم  رد  هچنآ 

 . داد يروتسد  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  دوب و  يراک  هچ  نیا  هک  درک  یم  بّجعت  راهظا  وا  درک ،  جراخ 

وا مـشخ  شتآ  دـنتخادنا ،  هـلجد  رد  هـتفرگ و  ار  وا  ناـیفارطا  و  دـنزادنیب ،  هـلجد  رد  ار  وا  هراـبود  داد  روتــسد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
دوخ تمحز  اب  مه  راب  نیا  هکنیا  ات  تفگ  یم  مه  رس  تشپ  داد  یم  ناشن  ار  وا  بّجعت  هک  یتاملک  دیدرگ و  هتخورفارب 

 . 35/2 ح5 ناهرب :  ریسفت  342/26 ح 12 ، راونألا :  راحب  69 ح2 ، تاجردلا : رئاصب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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557 ص :

 . درمش دیعب  ناشیا  زا  ار  يراک  نینچ  داد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  ترضح  نآ  درک و  جراخ  ار 

ناوت هک  دـید  بآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  دـعب  يا  هظحل  و  دـنزادنیب ،  هلجد  ناـیم  رد  ار  وا  مّوـس  راـب  يارب  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تـسد وا  هب  عاطقنا  تلاح  یعـضو  نینچ  رد  دوب ،  هدرب  هناخدور  طسو  رد  ار  وا  مه  بآ  جاوما  دوب ،  هدنامن  شیارب  رگید  ندرکانش 

 . داد

رد هک  ار  وا  درک و  زارد  ار  دوخ  هنامیرک  تسد  دومرف  هدـهاشم  ندـش  جراخ  ندرکانـش و  زا  ار  وا  یناوتاـن  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یبوخب ار  ماما  هک  درک  راهظا  تخادـنا و  ترـضح  ياه  مدـق  رب  ار  دوخ  دـمآ  نوریب  بآ  زا  هکنیمه  درک ،  جراخ  دوب  هلجد  طـسو 

 . تسا هتخانش 

؟  یتخانش هنوگچ  دندرک :  لاوئس  وا  زا  نایفارطا 

ادخ مدیرب و  لد  زیچ  همه  اج و  همه  زا  مدرک  دوخ  يدوبان  تکاله و  هب  نیقی  مدش و  زجاع  ندرکانش  زا  هک  یماگنه  درک :  ضرع 
هیلع قداص  ماما  تفر ،  رانک  منامـشچ  لباقم  زا  اـه  هدرپ  هک  موش  هفخ  مور و  ورف  بآ  هت  رد  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  مدز ،  ادـص  ار 

(1)  . داد تاجن  ارم  وا  مدید ،  یمن  ار  يزیچ  وا  زا  ریغ  دوب و  هدرک  رپ  ار  برغم  قرشم و  نیب  هک  مدید  ار  مالسلا 

نب دـیبع  زا  شباتک  رد  هللا  همحر  یّـشک  و  رمع ، وبا  هرارز و  نب  دـیبع  زا  رداون »  » باـتک رد  هللا  همحر  طابـسا  نب  ّیلع   - 23  / 393
 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هرارز 

ار هّیما  ینب  یـصخش  مدرک :  ضرع  دوب ،  ترـضح  نآ  دزن  ساّبعوبا  ینعی  قابقب  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ 
؟  تسا اهنآ  اب  وا  ایآ  دراد  تسود 

دومرف

نامـسآ و ینعی  کضرأ » كءامـس و  تألم  مهب   : » میناوخ یم  هّیبجر  ياعد  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  يدوجو  هطاحا  نیا  - 1
هدوب و تادوجوم  همه  اب  اـهناکم و  اـه و  ناـمز  همه  رد  دنتـسه ،  اـج  همه  هسّدـقم  تاوذ  نیا  يدرک ،  رپ  ناـشیا  دوجو  هب  ار  نیمز 

 . دنراگدرورپ طیحم  ای  مسا  رهظم  اهنآ  هک  تسین ،  هدوبن و  ناشیا  دوجو  زا  یلاخ  یناکم  نامز و  چیه  و  دنتسه ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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558 ص :

؟ مکعم وهأ  مکّبحأ  لجر  مدرک :  ضرع  یلب ،  : 

؟  تسا امش  اب  وا  ایآ  دراد  تسود  ار  امش  یصخش 

؟  دنک يدزد  هچرگا  دنک و  انز  هچ  رگا  مدرک :  ضرع  یلب .  دومرف : 

(1)  . یلب دومرف :  نم  هب  رس  هراشا  اب  درک ،  هدهاشم  وا  زا  یتلفغ  هکنیمه  درک و  هاگن  قابقب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  یم 

اْنیَلَع َّنإ  َُّمث  مَُهبایإ ×  اْنَیلإ  َّنإ   : » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یفلزلا » ملاعم   » باـتک رد  هرـس  سدـق  ینارحب  مشاـه  دّیـس   - 24  / 394
قداص ماما  زا  تسا ، » ام  هدـهع  هب  اهنآ  باسح  هب  یگدیـسر  نآ  زا  دـعب  و  تسا ×  ام  يوسب  ناشیا  تشگزاب  انامه   ، » (2)« مَُهباسِح

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

 : مینک یم  ضرع  دزادنا ،  یم  ریخأت  ار  ام  نایعیش  باسح  هب  یگدیسر  دروآ ،  درگ  روانهپ  ناکم  کی  رد  ار  نامدرم  دنوادخ  یتقو 
 . دنتسه ام  نایعیش  اهنیا  ادنوادخ ! 

.باسح ریغب  هّنجلا  مهولخدأ  مهئیسمل  ترفغو  مهیف ، مکتعّفش  دقو  مکیلإ ، مهرمأ  تلعج  دق  دیامرف :  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نودـب ار  اهنآ  مدـیزرمآ ،  ار  اهنآ  ناراک  هنگ  مدرک و  لوبق  اـهنآ  هراـبرد  ار  امـش  تعافـش  مدرک ،  راذـگاو  امـش  هب  ار  ناـشیا  روما 
(3)  . دینک تشهب  دراو  باسح 

ماـما تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـلاخ  نب  سیق  زا  تازجعملا » رداوـن   » باـتک رد  هللا  همحر  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم   - 25  / 395
الاب ار  ربق  ياهراوید  تسار  تسد  اب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  هرانم  پچ  تسد  اب  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص 

 : دومرف سپس  دیناسر ،  نامسآ  هرانک  اهربا و  هب  ار  اهنآ  و  درب ، 

 . ّربش ریبش و  نبا  انأ  رمقألا ،  تایآلا  بحاص  انأ  روغألا ،  رهن  انأ  رفعج ،  انأ 

.18 طابسا :  نب  ّیلع  رداون  113/68 ح 29 ، راونألا :  راحب  :336 ح 617 ، یّشکلا - 1
 . هیآ 25 و 26 هیشاغ ،  هروس  - 2

 . 50/8 ح 56 راونألا : راحب  456/4 ح7 ، ناهرب :  ریسفت  788/2 ح6 ، تایآلا : لیوأت  ، 178 یفلزلا :  ملاعم  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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559 ص :

(1)  . منیسح نسح و  دنزرف  نم  منشور ،  ياه  هناشن  بحاص  نم  مقیمع ،  هناخدور  نم  مرفعج ،  نم 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  دعس  نب  میهاربا  زا  زین  و   - 26  / 396

؟ كدیب سمشلا  کسمت  نأ  ردقتأ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

؟  ینک فّقوتم  يراد و  هگن  دوخ  تسد  اب  ار  دیشروخ  یناوت  یم  ایآ 

 . کنع اهتبجحل  تئش  ول  دومرف : 

 . مناشوپ یم  وت  زا  ار  نآ  مهاوخب  رگا 

یم ار  یئاپراهچ  راسفا  رفن  کی  هک  روطنامه  دـیناشک  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  هاگنآ  هدـب ،  ماجنا  ار  راـک  نیا  مدرک :  ضرع 
ماما سپس  تفرگ و  تروص  ایند  لها  همه  ناگدید  لباقم  رد  هزجعم  نیا  و  دش ،  هدیشوپ  دیدرگ و  هایـس  سپ  دناشک ،  یم  دریگ و 

(2)  . دینادرگرب لّوا  لاح  هب  درک و  اهر  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

تفر و الاب  ناـهگان  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  لـئاو  نب  هصیبق  زا  زین  و   - 27  / 397
 : دومرف تشاد و  هارمهب  هزات  يامرخ  يا  هشوخ  تشگرب و  یتّدم  زا  سپ  و  دیدرگ ،  دیدپان 

همطافو ّیلعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلاب  تقحل  یّتح  لیئاکیم  فتک  یلع  يرـسیلاو  لیئربج ، فتک  یلع  ینمیلا  یلجر  تناک 
.یتعیشلو یل  اذهب  ینّویحف  مالسلا  مهیلع  یبأو  ّیلعو  نیسحلاو  نسحلاو 

نیسحلا نب  ّیلع  نیسح ،  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  ربمغیپ ،  هکنآ  ات  دوب  لیئاکیم  هناش  رب  مپچ  ياپ  لیئربج و  شود  رب  نم  تسار  ياپ 
(3)  . دندرک هیده  منایعیش  نم و  يارب  ار  امرخ  هشوخ  نیا  اهنآ  مدرک ،  تاقالم  ار  مالسلا  مهیلع  مردپ  و 

214/5 ح4. زجاعملا : هنیدم  هنع  248 ح2 ، همامإلا : لئالد  137 ح2 ، تازجعملا : رداون  - 1
215/5 ح7. زجاعملا : هنیدم  249 ح5 ، همامإلا : لئالد  138 ح5 ، تازجعملا : رداون  - 2
216/5 ح9. زجاعملا : هنیدم  250 ح7 ، همامإلا : لئالد  139 ح7 ، تازجعملا : رداون  - 3
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 : درک ضرع  دش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یّقر  دواد  زا  زین  و   - 28  / 398
؟  تسا رادقم  هچ  يدودح و  هچ  رد  امش  ملع 

 . میناد یم  ار  نآ  خساپ  دیسرپب  هک  ار  هچنآ  و  میتسه ،  امش  ياهشسرپ  همه  يوگباوج  ام  ینعی  امش  لاوئس  رادقم  هب  دومرف : 

؟  تسا يزیچ  مه  نآ  ریز  ایآ  تسا  بآ  يایرد  نیا  درک :  ضرع 

؟  تسا یفاک  يونشب  شوگ  اب  ای  ینیبب  دوخ  مشچ  اب  يراد  تسود  ایآ  یلب ،  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـناد و یمن  دسانـش و  یمن  ار  نآ  هک  دونـش  یم  ار  يزیچ  یهاـگ  شوگ  اریز  مراد ،  تسود  رتشیب  ار  مشچ  اـب  ندـید  درک :  ضرع 
 . ددرگ یم  یعطق  تباث و  صخش  دزن  دهد و  یم  یهاوگ  نآ  هب  بلق  دوش  یم  هدید  مشچ  اب  هچنآ 

 : دومرف دومن و  هراشا  ایرد  هب  دندیسر ،  ایرد  رانک  هب  ات  دنداتفا  هارب  هتفرگ  ار  صخش  نآ  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

 . کیف ام  رهظأ  ّهبرل  عیطملا  دبعلا  اهّیأ 

 . نک راکشآ  رهاظ و  يراد  دوخ  ناهن  رد  هچنآ  راگدرورپ ،  رادربنامرف  هدنب  يا 

زا رتوب و  شوخ  کشم  زا  رت و  نیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک  تشگ  ناـیامن  یبآ  دـش و  هتفاکـش  نآ  رعق  زا  اـیرد  ناـهگان 
 . دوب رتذیذل  لیفجنز 

؟  دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  یناسک  هچ  و  تسیک ؟  يارب  فاصوا  نیا  اب  بآ  نیا  مدرگ ،  امـش  يادـف  هَّللادـبعوبا !  يا  درک :  ضرع 
 : دومرف

 . هباحصأو مالسلا  هیلع  مئاقلل 

 . تسا ترضح  نآ  نارای  تیب و  لها  ام  مئاق  يارب 

؟  ینامز هچ  درک :  ضرع 

، ءاعدلاب هَّللا  یلإ  نونمؤملا  ّجضیف  ءام  دجویال  یّتح  ضرألا  هجو  یلع  يّذلا  ءاملا  ذفن  هباحـصأو  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ  دومرف : 
.مهفلاخ نم  یلع  مّرحم  وهو  هنوبرشیف ، ءاملا  اذه  مهل  هَّللا  ثعبیف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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لها دوشن ،  تفای  یبآ  هک  يروطب  دوش  دـیدپان  تسا  نیمز  يور  هک  یبآ  درک  مایق  شنارای  هارمه  هب  هدـننک  ماـیق  نآ  هک  یماـگنه 
اهنآ يارب  ار  اراوگ  بآ  نیا  ماگنه  نآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـننک ،  تساوخرد  وا  زا  دـننک و  دایرف  هلان و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ناـمیا 

 . دشاب مارح  بآ  نیا  ندیشون  اه  نآ  نیفلاخم  رب  و  دنماشایب ،  نآ  زا  ناشیا  دنادرگ و  رهاظ 

قداص ماما  زا  درک ،  هدهاشم  دنتشاد  لاب  هک  هدز  ماجل  هدرک و  نیز  ار  یئاه  بسا  اوه  رد  درب و  الاب  ار  دوخ  رس  صخـش  نیا  سپس 
؟  دنتسیچ اه  بسا  نیا  دیسرپ :  مالسلا  هیلع 

 . هباحصأو مالسلا  هیلع  مئاقلا  لیخ  هذه  دومرف : 

 . دنوش یم  راوس  اه  نآ  رب  وا  ناروای  و  هادف ) انحاورا   ) مئاق ترضح  هک  تسا  ییاه  بسا  نیا 

؟  موش یم  راوس  اهنآ  رب  مه  نم  درک :  ضرع 

 . يوش یم  راوس  یشاب  ترضح  نآ  نارای  زا  رگا  دومرف : 

؟  مماشآ یم  اراوگ  بآ  نیا  زا  مه  نم  درک :  ضرع 

(1)  . یماشآ یم  یشاب  وا  نایعیش  زا  رگا  دومرف : 

 : دومرف دوخ  نایعیش  هب  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک )  ) باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 29  / 399

أموأو انهاه -  هسفن  غلبت  نأ  ّالإ  نیعلا  هّرقو  رورـسلا  يریو  طبتغی  نأ  نیبو  مکدـحأ  نیب  سیل  ّهنإ  رفغی ، هَّللاو  مکلو  لبقی ، هَّللاو  مکنم 
 - . هقلح یلإ  هدیب 

ثعاب هچنآ  امـش و  زا  یکی  نیب  دزرمآ ،  یم  ار  امـش  دـنوادخ  طقف  مسق  ادـخب  و  دوش ،  یم  هتفریذـپ  امـش  لامعا  طقف  مسق ،  ادـخب 
 . تسین هلصاف  شموقلح  هب  وا  ناج  ندیسر  زج  يزیچ  ددرگ  وا  ینشور  مشچ  يدونشخ و 

لوسر تفرگ  رارق  راضتحا  لاح  رد  دش و  نینچ  یتقو  دومرف :  سپس 

159/6 ح 347. زجاعملا : هنیدم  هنع  461 ح 46 ، همامإلا : لئالد  - 1
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ماگنه نیا  رد  دنوش ،  یم  رضاح  وا  دزن  گرم  هتشرف  لیئربج و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
تسود ار  وا  سپ  تشاد  تسود  ار  تیب  لها  ام  صخش  نیا  ادخ ؛  لوسر  يا  دنک :  یم  ضرع  دیآ و  یم  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع 

 . رادب

ار شلوسر  تیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  صخـش  نیا  لـیئربج !  يا  دـیامرف :  یم  لـیئربج  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
 . رادب تسود  ار  وا  تسا  هتشاد  تسود 

وا وت  سپ  تسا  هتشاد  تسود  ار  شلوسر  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  صخش  نیا  دیامرف :  یم  لیئارزع  ینعی  گرم  هتشرف  هب  لیئربج 
 . نک ارادم  يو  اب  رادب و  تسود  ار 

ینفک هاگنآ  دنک ،  یم  جراخ  وا  ندـب  زا  یناسآ  یتحار و  هب  ار  وا  ناج  دـیآ و  یم  کیدزن  گرم  هتـشرف  ینعی  توملا  کلم  سپس 
نفک یتشهب  نفک  نآ  اـب  ار  وا  دـیآ ،  یم  دورف  وا  دزن  تسا  هتخیمآ  ییوب  شوخ  کـشم  اـب  هک  یطونح  هارمه  هب  تشهب  زا  وا  يارب 

 . دنناشوپب وا  رب  یتشهب  ياه  هماج  زا  یگنردرز  دنلب  هماج  دنلامب و  شندب  رب  طونح  نآ  زا  و  دننک ، 

 ، دسر وا  هب  نآ  يوب  رطع و  یتشهب و  میـسن  هک  دیاشگب  وا  رب  تشهب  ياهرد  زا  يرد  دنوادخ  دنراذگ ،  ربق  رد  ار  وا  هک  یماگنه  و 
 : دوش هتفگ  وا  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـهد ،  تعـسو  هار  هاـم  کـی  ریـسم  هزادـنا  هب  ار  شربق  وا  پچ  تسار و  فرط  ور و  شیپ  زا  سپس 

تسا و تمعن  زا  رپ  هک  یتـشهب  شیاـسآ و  یتـحار و  هب  داـب  تراـشب  ار  وـت  و  دـمارآ ،  یم  رتـسب  رد  هک  یـسورع  دـننامه  باوـخب 
 . تسین نیگمشخ  وت  رب  هک  يراگدرورپ 

یم اهنآ  ياذـغ  زا  دوش ،  یم  اذـغ  مه  اهنآ  اـب  دـنک ،  یم  تراـیز   (1) يوضر ياه  هوک  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  نادـناخ  سپس 
مایق تیب  لها  ام  مئاق  هکنآ  ات  دنک ،  یم  وگتفگ  اهنآ  اب  دنراد  هک  یـسلاجم  رد  و  دـشون ،  یم  دـنماشآ  یم  اهنآ  هک  یبآ  زا  دروخ و 

 . دنروآ یم  يور  وا  هب  نایوگ  کّیبل  هورگ  هورگ  دنوش و  یم  هتخیگنارب  یهلا  رما  هب  ماگنه  نآ  رد  دنک ، 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  308/27 ح13  راونألا :  راحب  رد  و  تسا ،  يوضر  تشهب  راونألا  راحب  زا  يا  هخـسن  ردصم و  رد  - 1
یم ناشیا  ماـعط  زا  دـننک و  یم  هدـهاشم  يوضر  ياـههوک  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ناـنمؤم  حاورا  دومرف :  هک  تسا  هدرک 

 ... . دنروخ
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یمن هگن  ار  هّمئا  مارتحا  تمرح و  هک  تقیقح  زا  رود  ياهراب  دـنب و  یب  دـنوش و  یم  دـیدرت  کش و  راچد  لطاب  لها  ناـمز  نآ  رد 
تکاله هب  ار  دوخ  ددرگ ) اپرب  یناهج  تموکح  دنهاوخ  یم  دوعوم  تقو  زا  لبق  هک   ) هدزباتـش صاخـشا  دندرگ ،  یم  دوبان  دـنراد 

 . دنتسه تاجن  لها  دنرادنپ  یمن  رود  دیعب و  ار  نآ  دنناد و  یم  کیدزن  ار  جرف  هک  اهنآ  و  دنزادنا ،  یم 

يداو رد  وت  نم و  هاگ  هدعو  و  یتسه ،  نم  ردارب  وت  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  رطاخب  و 
(1)  . تسا مالسلا 

ترـضح نآ  زا  هک :  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـسفت »  » باـتک رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 30  / 400
؟  نایمدآ ای  تسا  رتشیب  ناگتشرف  دادعت  ایآ  دش  لاوئس 

يور رب  كاخ  تاّرذ  ددع  زا  رتشیب  اهنامسآ  رد  ناگتشرف  ددع  تسا  وا  تردق  هطیح  رد  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : 
رب و  تسا ،  لوغـشم  راگدرورپ  سیدـقت  حـیبست و  هب  يا  هتـشرف  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  یمدـق  ياج  نامـسآ  رد  و  تسا .  نیمز 

دهد یم  شرازگ  دـنوادخ  هب  ار  اهنآ  لامعا  اهنآ و  لاوحا  زور  ره  و  تسا ،  لّـکوم  يا  هتـشرف  یخولک  یتخرد و  ره  رب  نیمز  يور 
 . تسا رتاناد  اهنآ  همه  هب  ادخ  هکیلاح  رد 

باذعلا مهیلع  لسری  نأ  هَّللا  لأسیو  انءادعأ  نعلیو  انیّبحمل  رفغتسیو  تیبلا  لهأ  انتیالوب  هَّللا  یلإ  موی  ّلک  بّرقتیو  ّالإ  دحأ  مهنم  امو 
 . ًالاسرإ

یم شزرمآ  ام  ناتـسود  يارب  و  دـیوج ،  یم  بّرقت  یهلا  هاـگرد  هب  تیب  لـها  اـم  تیـالو  هب  زور  ره  هکنآ  رگم  تسین  يا  هتـشرف  و 
(2)  . دنک یم  تساوخرد  اهنآ  رب  ار  باذع  نداتسرف  دنوادخ  زا  دنک و  یم  نیرفن  نعل و  ار  ام  نانمشد  دهاوخ و 

تیالو درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  سنوی  دیوگ :  یم  راونألا » راحب   » باتک رد  هرـس  سدق  یـسلجم  هماّلع   - 31  / 401
نم هب  دنوادخ  هک  امش  ّقح  تخانش  امش و 

197/6 ح 51. راونألا :  راحب  81 ح 219 ، دهزلا : 131/3 ح4 ، یفاکلا :  - 1
92/4 ح 11. ناهرب :  ریسفت  210/24 ح176/59 7 ح7 و 78/68 ح 139 ، راونألا :  راحب  ، 583 یمق :  ریسفت  - 2
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 . تسا رتبوبحم  نم  دزن  ایند  مامت  زا  هدومرف  تمحرم 

 : دومرف سپس  دش ،  رهاظ  ترضح  نآ  كرابم  هرهچ  رب  بضغ  مشخ و  راثآ  متفگ  نینچ  یتقو  دیوگ :  یم  سنوی 

.همئادلا هایحلا  انتّبحمب  کل  تنأو  هروع ؟ رتس  وأ  هروف ، ّدس  ّالإ  یه  له  اهیف ، امو  ایندلا  ام  سایق ، ریغب  انتسق  سنوی  ای 

ایآ تسیچ ؟  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  رگم  يدرک ،  سایق  ایند  اب  ار  ام  تیالو  يدرک ،  هسیاقم  ینک  سایق  دـیابن  هک  يزیچ  هب  ار  ام 
تسا یگشیمه  تداعس  يدبا و  تایح  همشچرس  ام  ّتبحم  تیالو و  اّما   (1) ؟  تسا تروع  ندناشوپ  ای  مکش  ندرک  ریس  زج  يزیچ 

(2).

 : دومرف هک  تسا  هدش  دراو  يوبن  یثیدح  رد  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 

(3)  . عجری مب  رظنیلف  ّمیلا ، یف  هعبصإ  مکدحأ  لعجی  ام  لثم  ّالإ  هرخآلا  یف  ایندلا  ام 

هدروآ و تسدب  ایرد  بآ  زا  رادقم  هچ  دهد ،  رارق  ایرد  نایم  رد  ار  دوخ  تشگنا  یسک  هک  تسا  نآ  دننامه  ترخآ  هب  تبـسن  ایند 
؟  تشاد دهاوخ  یتبسن  هچ  ایرد  بآ  مامت  اب  رادقم  نیا 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  دـیزی  نب  ورمع  زا  یفاک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 32  / 402
 : دیا هدومرف  امش  ما  هدینش  مدرک : 

؟ مهیف ناک  ام  یلع  هّنجلا  یف  انتعیش  ّلک 

 . تسا تشهب  اهنآ  هاگیاج  دنشاب  هتشاد  یلامعا  هنوگ  ره  ام  نایعیش 

 . دوب دنهاوخ  تشهب  رد  اهنآ  همه  مسق  ادخب  تسا ،  تسرد  منک ،  یم  قیدصت  ار  نآ  دومرف : 

یم ار  نآ  هک  تسا  یکاروخ  زج  ایآ  دشاب ؟  يزیچ  هچ  يراد  راظتنا  تسیچ و  ایند  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  يرگید  ثیدح  رد  - 1
؟  دنوش راوس  ار  نآ  هک  تسا  یبکرم  ای  دنشوپ و  یم  ار  نآ  هک  تسا  سابل  ای  دنروخ 

265/78 ح 177. راونألا :  راحب  ، 379 لوقعلا : فحت  - 2
.150/1 رطاوخلا : هیبنت  ، 119/73 راونألا :  راحب  ، 440 نیظعاولا : هضور  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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565 ص :

! دنا هریبک  ناهانگ  زا  یهاگ  دایز و  اهنآ  ناهانگ  موش ، امش  يادف  مدرک : ضرع 

 . خزربلا یف  مکیلع  فّوختأ  هَّللاو  یّنکلو  ّیبنلا  ّیصو  وأ  عاطملا  ّیبنلا  هعافشب  هّنجلا  یف  مکّلکف  همایقلا  یف  اّمأ  دومرف : 

یلو دـیور ،  یم  تشهب  هب  ربمغیپ  نآ  ّیـصو  ای  دوش  تعاطا  وا  زا  دـیاب  هک  يربمغیپ  تعافـش  هطـساوب  امـش  همه  تمایق  زور  رد  اّما 
 . مکانسرت امش  يارب  خزرب  ملاع  هب  تبسن  مسق  ادخب 

؟  تسیچ خزرب  مدرک :  ضرع 

.همایقلا موی  یلإ  هتوم  نیح  ذنم  ربقلا  دومرف : 

(1)  . دشاب یم  وا  خزرب  دوش  یم  تمایق  يارحص  دراو  هک  یماگنه  ات  دنراذگ  یم  ربق  نایم  رد  ار  یسک  هک  یماگنه  زا 

هدرک لقن  روفعی  یبا  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  ریسفت »  » رد هللا  همحر  یشاّیع  دوعسم  نب  دّمحم  و  یفاک »  » رد هللا  همحر  ینیلک   - 33  / 403
 : تفگ هک  دنا 

تیالو و لها  هک  يا  هّدـع  زا  منک  یم  بّجعت  یلیخ  منک ،  یم  ترـشاعم  هک  مدرم  اب  نم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
 . دنرادافو دوخ  نامیپ  دهع و  هب  دنتسه و  وگتسار  رادتناما و  یلو  دنراد  تسود  ار  نالف  نالف و  دنتسین و  امش  ّتبحم 

 . تسین اهنآ  رد  نامیپ  دهع و  هب  ءافو  یئوگتسار و  يرادتناما و  نیا  دنتسه  امش  ّتبحم  تیالو و  لها  هک  یصاخشا  زا  یضعب  اّما 

هب دشاب  كانمشخ  هک  یسک  دننام  تفرگ و  رارق  دوب  هتسشن  هکیلاح  رد  نم  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  روفعی  یبا  نبا 
 : دومرف درک و  ور  نم 

.هَّللا نم  لدع  مامإ  هیالوب  ناد  نم  یلع  بتع  الو  هَّللا ، نم  سیل  رئاج  مامإ  هیالوب  ناد  نمل  نید  ال 

یلداع ماما  تیالو  هب  دقتعم  هک  یـسک  و  درادن ،  نید  دشاب  تسین  ادخ  فرط  زا  هک  يرگمتـس  ياوشیپ  تیالو  هب  دقتعم  هک  یـسک 
هدیزگرب ادخ  فرط  زا  هک 

120/3 ح2. ناهرب :  ریسفت  267/6 ح 116 ، راونألا :  راحب  242/3 ح3 ، یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . تسین یشنزرس  تمالم و  وا  رب  دشاب  تسا  هدش 

!؟  دنتسین شنزرس  راوازس  هورگ  نیا  دنرادن و  نید  هورگ  نآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم 

 . درک شنزرس  دیابن  ار  اهنیا  دنرادن و  نید  اهنآ  یلب ،  دومرف : 

 : تسا هدومرف  هک  يا  هدینشن  ار  ادخ  مالک  ایآ  دومرف :  سپس 

 . (1)« رُونلا َیلإ  ِتاُملُظلا  نِم  مُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللَا  »

« . دنک یم  جراخ  اه  یئانشور  فرطب  اه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  دنا ،  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  روای  تسرپرس و  ادخ  »

هدیزگرب لداع  ماما  هب  تبسن  هک  یتیالو  رطاخب  دنک  یم  جراخ  شزرمآ  هبوت و  یئانـشور  يوسب  هانگ  ياه  یکیرات  زا  ار  اهنآ  ینعی 
 . دنراد ادخ 

 . (2)« تاُملُظلا َیلإ  رُونلا  نِم  مُهَنوُجِرُْخی  توُغاطلا  مُهُؤاِیلْوأ  اوُرَفَک  َنیذَّلاَو   : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نآ  زا  دعب 

« . درب یم  نوریب  اه  یکیرات  هب  یئانشور  زا  دنوادخ  ار  اهنآ  تسا و  توغاط  ناشیا  تسرپرس  دنتشگ  رفاک  هک  اهنآ  «و 

؟  تسین نارفاک  شدوصقم  ایآ  اورفک » نیّذلاو   : » تسا هدومرف  هکنیا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم 

شدوصقم دنوادخ  هکلب  دناشکب !؟  یکیرات  فرط  هب  دـنک و  جراخ  نآ  زا  ار  وا  ات  تسا  يرون  هچ  رفک  لاح  رد  رفاک  يارب  دومرف : 
هک ار  بصاغ  ملاظ  ياوشیپ  یتسرپرس  دندرکن و  يوریپ  قح  زا  نوچ  و  دندوب ،  نآ  ّتینارون  مالسا و  رون  لومـشم  هک  تسا  یناسک 

لخاد راوازس  (3) و  دندـش راپـسهر  رفک  یکیرات  هب  مالـسا  رون  زا  قحان  تیالو  نیا  اب  دـنتفریذپ  دوبن  راـگدرورپ  فرط  زا  بوصنم 
اهنآ  » (4)« نوُِدلاخ اهیف  ْمُه  ِرانلا  ُباحْصأ  َِکئلُوا   : » تسا هدومرف  هیآ  رخآ  رد  دنوادخ  هک  دنتـشگ  نارفاک  هارمه  هب  شتآ  رد  ندش 

(5) « . دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  دنخزود و  شتآ و  لها 

 . هیآ 257 هرقب ،  هروس  - 1
 . هیآ 257 هرقب ،  هروس  - 2

نآ تافو  زا  دـعب  دـندوب و  ناملـسم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  هیآ  ًارهاظ  - 3
 . دنتشگ جراخ  مالسا  زا  دندش و  دترم  تلالض  نایاوشیپ  توغاط و  زا  ندرک  يوریپ  اب  ترضح 

 . هیآ 257 هرقب ،  هروس  - 4
 ، و 135/72 ح 19 و 104/68 ح 18 ، 323/23 ح 18 ،  راونألا :  راـحب  138/1 ح 460 ، یشاّیع :  ریـسفت  375/1 ح3 ، یفاـکلا :  - 5

یفاک زا  لقن  هب  231/1 ح 107  نیلقثلا : رون  و  243/1 ح1 ، ناهرب : ریسفت  و  96/1 ح 87 ،  تایآلا : لیوأت  132 ح 14 ، ینامعن :  هبیغ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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قداص ماما  تمدخ  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  روصنم  نب  هفیذـح  زا  یفطـصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 34  / 404
دراد و تسود  ار  امـش  هک  مراد  يردارب  موـش ،  تیادـف  درک :  ضرع  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  یـصخش  هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع 

 . تسا راوخ  بارش  هکتسنیا  دراد  هک  یبیع  دنک ،  یمن  یهاتوک  هنوگچیه  امش  مارتحا  تیاعر  تشادگرزب و  هب  تبسن 

یهاوخ یم  ایآ  یلو  دـشاب ،  التبم  يراوخبارـش  هب  ام  رادتـسود  هک  تسا  یگرزب  بیع  نیا  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
؟  منک یفّرعم  وت  هب  تسا  وا  زا  رتدب  هک  ار  یسک 

رت تسپ  همه و  زا  رت  نیئاپ  شا  هبترم  هکنآ  نینمؤم  نایم  رد  انامه  و  تسا ،  وا  زا  رتدـب  دـنک  یم  ینمـشد  اراکـشآ  ام  اـب  هک  یـسک 
نیمز اهنامـسآ و  لها  رگا  یلو  دـنک ،  تعافـش  ار  رفن  تسیود  دـناوت  یم  تسین -  هیامورف  تسپ و  اهنآ  ناـیم  رد  هکنآ  اـب  تسا - 
یتفگ هکنآ  ددرگ .  یمن  هتفریذپ  اهنآ  تعافـش  زگره  دننک  تعافـش  یبصان  رفن  کی  هرابرد  هناگتفه  ياهایرد  زین  هناگتفه و  ياه 

نیب زا  وا  ناهانگ  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک  التبم  یمـسج  یتحاران  يرامیب و  عون  کی  هب  ار  وا  دـنوادخ  ای  دـنک  هبوت  ات  دور  یمن  ایند  زا 
رد اهنآ  دنتـسه و  اجرباپ  راوتـسا و  یهار  رب  ام  نایعیـش  انامه  دشاب .  هدنامن  وا  يارب  یهانگ  دـنک  یم  تاقالم  ار  ادـخ  یتقو  دورب و 

 . دنتداعس ریسم 

 : دومرف اهراب  مردپ  دومرف :  سپس 

.ًاماّوق ًاماّوص  ناک  نإو  دّمحم  لآ  ضیغب  ضغبأو  ًالاّیذ ، ًاقهرم  ناک  نإو  دّمحم  لآ  بیبح  ببحأ 

ربمغیپ نادناخ  اب  هک  یسک  رادب  نمـشد  و  دشاب ،  هیامورف  راک و  هنگ  هچرگ  دراد  تسود  ار  ربمغیپ  نادناخ  هک  یـسک  رادب  تسود 
(1)  . دشاب هزور  زامن و  لها  دایز  هچرگ  دنک  یم  ینمشد  مالسلا  مهیلع 

126/68 ح 54. راونألا :  راحب  ، 38 یفطصملا : هراشب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  دیزی  نب  رمع  زا  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 35  / 405

 . دّمحم لآ  نم  هَّللاو  متنأ 

 . دیربمغیپ نادناخ  دّمحم و  لآ  زا  امش  مسق  ادخب 

؟  ناشیا دوخ  زا  موش  تیادف  مدرک :  ضرع 

 - . دومرف رارکت  راب  هس  ار  نآ  و  دیتسه -  ناشیا  دوخ  زا  مسق  ادخب  یلب ،  دومرف : 

 : تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رمع !  يا  دومرف :  هاگنآ  مدرک  هاگن  وا  هب  نم  درک و  هاگن  نم  هب  سپس 

 . (1)« َنینِمْؤُملا ُِّیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ِّیبَنلا  اَذهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیذََّلل  میهاْربِإب  ِسانلا  َیلْوأ  َّنإ  »

و دـنراد ،  ناـمیا  هک  یناـسک  ربـمغیپ و  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  ترـضح  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  اـنامه  »
(2) « . تسا نانمؤم  تسرپرس  روای و  دنوادخ 

 : هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 36  / 406

(3)  . رجشلا نع  قرولا  هدیدشلا  حیرلا  ّطحت  امک  دابعلا  نع  بونذلا  ّطحیل  تیبلا  لهأ  انّبح  ّنإ 

 . دزیر یم  تخرد  زا  ار  گرب  دیدش  داب  هک  روطنامه  دزیر  یم  ورف  ناگدنب  زا  ار  ناهانگ  تیب  لها  ام  یتسود  انامه 

يا هلأسم  زا  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یحودـص  بقانق  وبا  زا  هللا  همحر  يربط   - 37  / 407
وا مشخ  رثا  رب  دیسر و  نامسآ  هنارک  ات  درک و  رپ  ار  دجسم  هک  يروطب  دیدرگ  كانمشخ  ترضح  نآ  دش و  لاوئس 

 . هیآ 68 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
177/1 ح 61. یشاّیع :  ریسفت  291/1 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  ، 95 یمق :  ریسفت  - 2

 . لیذ ح 9  77/27 راونألا :  راحب  ، 187 لامعألا : باوث  - 3
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مارآ زین  داب  دش  مارآ  ترـضح  نآ  مشخ  نوچ  و  دنکرب .  دوخ  ياج  زا  ار  هنیدـم  دوب  کیدزن  هکیروطب  تفرگ  ندـیزو  هایـس  يداب 
 : دومرف نآ  زا  دعب  تفرگ . 

(1) .ء یش  ّلک  تعسو  هَّللا  همحر  نکلو  اهیلع ، نم  یلع  اهتبلقل  تئش  ول 

 . تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  ره  راگدرورپ  تمحر  یلو  مزاس ،  یم  هنوراو  نآ  لها  رب  ار  نیمز  مهاوخب  رگا 

دیفر رب  هریبه  نب  ّیلع  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دّـمحم  نب  نیـسح  زا  بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 38  / 408
 . دش هدنهانپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا  دیدرگ و  نیگمشخ 

 . ءوسب هجهتالف  ًادیفر  كالوم  کیلع  ترجأ  ّینإ  هل : لقو  مالسلا ، یّنم  هأرقاو  هیلإ  فرصنإ  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

يدب و هب  وا  اب  مدروآرد  وت  هانپ  هب  ار  دـیفر  تمالغ  دومرف :  قداص  ماما  وگب :  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  فرط  زا  درگرب و  وا  يوسب 
 . نکم دروخرب  یتحاران 

 . تسا هدیقع  دب  یماش و  وا  موش  تیادف  درک :  ضرع 

 . ورب وا  يوس  هب  متفگ  هک  روطنامه  نک و  لمع  متفگ  هچنآ  دومرف : 

هک یـسک   ) لوتقم هرهچ  ار  تا  هرهچ  نم  يور ،  یم  اجک  تفگ :  تشگ و  وربور  نم  اب  ینابایب  یبرع  هار  نیب  رد  دیوگ :  یم  دـیفر 
دعب تسا ،  لوتقم  تسد  زین  تتسد  تفگ :  دید  یتقو  منیبب ،  ات  نک  جراخ  ار  تتـسد  تفگ :  سپـس  منیب ،  یم  دش ) دهاوخ  هتـشک 

تنابز رد  اریز  تسین ،  وت  رب  یکاب  ورب ،  یهاوخ  یم  اجک  ره  تفگ :  دید  ار  نآ  یتقو  منیبب .  ات  نک  جراخ  ار  تنابز  تفگ :  نآ  زا 
 . دندرگ یم  وت  مار  يربب  هتشارفارب  ياههوک  دزن  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یماغیپ 

مدش دراو  هریبه  نب  ّیلع  رب  یتقو  و  مداد ،  همادا  دوخ  هار  هب  دیوگ :  یم 

215/5 ح6. زجاعملا : هنیدم  249 ح4 ، همامإلا : لئالد  138 ح4 ، تازجعملا : رداون  - 1
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وت دزن  مدوخ  نم  هکلب  يا  هتشگن  هریچ  يا و  هتفاین  هبلغ  نم  رب  هک  وت  نکن ،  هلجع  متفگ :  وا  هب  درک ،  رداص  ارم  نتشک  روتسد  ًاروف 
هکنآ زا  دـعب  و  نک ،  راـتفر  نم  اـب  یتساوخ  هنوگ  ره  نآ  زا  دـعب  منک ،  وگزاـب  ما  هدروآ  تیارب  هک  یماـغیپ  هدـب  هزاـجا  ما ،  هدـمآ 

 : متفگ وا  هب  دنوش  جراخ  دندوب  رضاح  هک  یئاهنآ  داد  روتسد 

وا اـب  مدروآرد ،  وت  هاـنپ  هب  ار  دـیفر  وت  مـالغ  دـیامرف :  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  مالـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  وـت  يـالوم 
 . نکم يراتفردب 

هدومرف ار  راتفگ  نیا  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  مسق  ادخب  ارت  تفگ :  مدناسر  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ماغیپ  وا  هب  یتقو  دیوگ :  یم 
 ، متفگ باوج  وا  هب  نم  درک و  رارکت  ار  دوخ  لاوئـس  راب  هس  وا  مدرک ،  دای  مسق  وا  يارب  تسا ؟  هدـناسر  مالـس  نم  هب  وا  و  تسا ، 

(1)  . ینک راتفر  نم  اب  مدرک  راتفر  وت  اب  هک  هنوگنامه  هکنآ  ات  دنک  یمن  عناق  ارم  راک  نیا  تفگ :  درک و  زاب  ارم  ياه  هناش  سپس 

هیلع قداص  ماما  كرابم  رـضحم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یّقر  دواد  زا  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 39  / 409
 : دومرف نم  هب  مدوب  بایفرش  مالسلا 

؟  منیب یم  نوگرگد  ار  تا  هرهچ  گنر  تسا  هدش  هچ 

دزن  (2) دنِـس هب  اـیرد  قیرط  زا  ما  هتفرگ  میمـصت  دوش و  یم  نم  یئاوـسر  ثعاـب  هک  مراد  ینیگنـس  گرزب و  یهدـب  مدرک :  ضرع 
 . مورب ینالف  مردارب 

 . ورب يورب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : 

 . دناسرت یم  رفس  نیا  زا  ارم  نآ  نافوط  ایرد و  تشحو  مدرک :  ضرع 

 . تسه زین  ایرد  رد  وت  رادهگن  وا  دنک ،  یم  ظفح  یکشخ  رد  ار  وت  هک  یئادخ  دومرف : 

.راجشألا تّرضخا  الو  رامثلا  تعنیأ  الو  راهنألا  تدرّطا  امل  یحورو  یمسا  الول  دواد ؛ ای 

تـسا يا  هلابند  ثیدح  يارب  و  790/3 ح3 ،  یفاولا :  473/1 ح3 ، یفاکلا :  179/47 ح 27 ،  راونألا :  راحب  ، 235/4 بقانملا :  - 1
 . تسا هدرواین  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  هک 

 . تسا هروصنم  نآ  هیرق  ناتسجس ،  نامرک و  دنه و  نیب  تسا  ییاهرهش  - 2
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 . دندش یمن  زبس  ناتخرد  و  دندیسر ،  یمن  اه  هویم  و  دنتشگ ،  یمن  يراج  اهدور  دوبن  نم  حور  نم و  مسا  رگا  دواد !  يا 

زا لبق  مدیسر ،  ایرد  لحاس  هب  دنوادخ  تساوخ  هب  زور  تسیبو  دص  زا  دعب  هکنآ  ات  مدرک  عورش  ار  دوخ  یئایرد  رفس  دیوگ :  دواد 
هدش هدیـشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  مدید  ار  يا  هدنـشخرد  رون  دوب ،  يربا  نامـسآ  مدـش ،  جراخ  ایرد  زا  هک  دوب  هعمج  زور  رهظ 

 : تفگ هک  مدینش  ار  يا  هتسهآ  يادص  هاگان  دوب ، 

يا هتشگ  نمیا  هک  شابم  تحاران  و  ریگب ،  الاب  ار  ترس  تسا ،  هدیسر  ارف  یهدب  نآ  زا  وت  یـصالخ  وت و  نید  ءادا  نامز  دواد !  يا 
.

یئاه قرو  مدید  متفر  اجنآ  یتقو  ورب ،  گنر  خرـس  هّپت  نیا  تشپ  دیـسر :  مشوگب  یئادـن  مدرک  دـنلب  هک  ار  دوخ  رـس  دـیوگ :  یم 
 : تسا هدش  هتشون  نآ  رگید  فرط  رد  فاص و  نآ  فرط  کی  هک  خرس  يالط  زا  تسا 

 . (1)« باسِح ْریَِغب  ْکِْسمأ  ْوأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  »

« . رادهگن نکم و  ششخب  ار  نآ  ای  نک  ششخب  باسح  یب  سپ  تسا ،  ام  ششخب  اطع و  نیا  »

 . مور هنیدم  هب  ات  منکن  تبحص  نآ  هرابرد  یسک  اب  متفگ :  متشادرب و  دوخ  اب  ار  اهنآ  دیوگ :  یم 

 : دومرف نم  هب  مدیسر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  مدش و  دراو  هنیدم  هب 

وت ياراوگ  مه  اهنآ  یلو  يدرک ،  لایخ  هک  يا  هرقن  الط و  نآ  هن  دیـشخرد  وت  يارب  هک  دوب  يرون  نآ  ام  شـشخب  اطع و  دواد !  يا 
 . روآ ياجب  ار  نآ  رکش  سپ  تسا  وت  راوگرزب  راگدرورپ  ششخب  اطع و  دشاب ، 

 : تفگ مدرک ،  لاوئس  ار  نایرج  ترضح  نآ  مداخ  بَتعم  زا  دیوگ :  دواد 

نارمح و همثیخ و  درک ،  یم  وگتفگ  دوخ  باحـصا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـمآ  شیپ  هّیـضق  نیا  وت  يارب  هک  یتـقو  ناـمه  رد  ًاـقیقد 
هک دندوب  یناسک  زا  یلعألادبع 

 . هیآ 39 هروس ص ،  - 1
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دـش زامن  تقو  نوچ  و  دومرف ،  اهنآ  هب  یتفگ  هچنآ  لثم  دومن و  اـهنآ  فرطب  ار  دوخ  كراـبم  يور  ترـضح  نآ  دنتـشاد ،  روضح 
 . تشاد اپب  ار  زامن  اهنآ  اب  تساخرب و 

(1)  . دندرک تیاکح  میارب  هنوگنامه  مه  اهنآ  مدرک ،  لاوئس  ار  هّیضق  درب  مان  هک  اهنآ  زا  نم  دیوگ :  دواد 

ام تسا و  هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  ینالوط  یثیدح  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   - 40  / 410
 : مینک یم  لقن  تسا  طوبرم  باب  نیا  هب  هک  ار  نآ  زا  يرادقم 

دنراد هک  یتدارا  یتسود و  نیا  رد  امـش  ناتـسود  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ :  یم  ینامرک  دیلو  نب  دّمحم  ثیدح  يوار 
؟  دنرب یم  يا  هرهب  هچ 

نآ رطاق  دـش  یم  دجـسم  دراو  یتقو  هک  تشاد  يرازگتمدـخ  مالغ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
 ، دندیـسر ناـسارخ  زا  رفاـسم  یعمج  هک  تشاد  دوخ  اـب  ار  رطاـق  دوب و  هتـسشن  مـالغ  نیا  يزور  درک ،  یم  يرادـهگن  ار  ترـضح 

مالغ نم  دنادرگ و  وت  نیـشناج  ارم  یهاوخب  دوخ  يالوم  زا  هک  تسا  نکمم  ایآ  مالغ !  يا  تفگ :  وا  هب  هلفاق  نیا  نایم  زا  یـصخش 
ینک و یم  تفایرد  ار  اهنآ  يور  یم  وت  مراد ،  دایز  تورث  نم  هک  نادـب  و  مشخبب ؟  وت  هب  ار  دوخ  لاوما  همه  ضوع  رد  مدرگ و  وا 

 . متسه مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  رد  وت  ياج  نم 

 . منک یم  تساوخرد  وا  زا  مراذگ و  یم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اب  تفگ :  مالغ 

یتّدـم هک  دـیناد  یم  دـیا و  هدربن  داـی  زا  ارم  تمدـخ  هک  امـش  موش ،  تیادـف  درک :  ضرع  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ماـما  رب  سپس 
یمن دـیوش و  یم  عنام  امـش  ایآ  دزاس  نم  هّجوتم  ار  يریخ  ادـخ  رگا  تّدـم  نیا  زا  دـعب  نونکا  متـسه ،  امـش  مزـالم  تسا  ینـالوط 

؟  موش رادوخرب  نآ  زا  دیراذگ 

 . منک یم  يریگولج  نارگید  زا  مشخب و  یم  وت  هب  مدوخ  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

100/47 ح 120. راونألا :  راحب  622/2 ح 23 ، جئارخلا : - 1
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 . دیناسر مالسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  درم  نآ  هّصق  هاگنآ 

 . مینک یم  اهر  ار  وت  میریذپ و  یم  ار  وا  تسا  لیام  صخش  نآ  یشاب و  ام  تمدخ  رد  يرادن  لیم  رگا  دومرف : 

 : دومرف دز و  ادص  ار  وا  ترضح  نآ  دینادرگ ،  يور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دش و  نتفر  هدامآ  مالغ  نوچ  و 

ناکو هَّللا ، رونب  ًاقّلعتم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإـف  راـیخلا ، کـلو  هبحـصلا  لوطل  کحـصنأ 
نولخدـی انب  نیقّلعتم  انتعیـش  ناکو  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأب  نیقّلعتم  هّمئـألا  ناـکو  هَّللا  لوسرب  ًاـقّلعتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 

.اندروم نودریو  انلخدم 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دسر  ارف  تمایق  هک  یتقو  نادب  تسا .  وت  اب  رایتخا  منک و  یم  تحیصن  يا  هدرک  ام  هب  هک  یتمدخ  رطاخب  ار  وت 
تسا هتسویپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رون  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  هتسباو  دنوادخ  رون  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 

ام هب  دنریگ و  یم  ار  ام  ناماد  ام  نایعیش  ماگنه  نآ  رد  دنا ،  هتـسباو  طبترم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  و  ، 
 . دنوش یم  دراو  زین  اهنآ  میوش  دراو  ام  اجک  ره  و  دندنویپ ،  یم 

زا هاگنآ  مهد .  یم  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  دنام و  مهاوخ  امش  تمدخ  رد  درک :  ضرع  دینش  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  هک  مالغ 
هیلع ماما  دزن  زا  هک  نونکا  تا  هرهچ  تفگ :  يو  هب  دید  ار  مالغ  هک  وا  دمآ ،  صخش  نآ  دزن  دش و  جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم 

 . يدش دراو  ترضح  نآ  رب  هک  تسا  يا  هرهچ  نآ  زا  ریغ  يا  هدمآ  مالسلا 

راهظا نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دروآ ،  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ار  وا  درک و  لقن  وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شیاـمرف  مـالغ 
مالسلا هیلع  ماما  اب  تساخرب و  صخش  نآ  سپس  دنهدب  رانید  رازه  هک  داد  روتسد  مالغ  يارب  و  تفریذپ ،  وا  زا  ار  تدارا  ّتبحم و 

 . دنک اعد  شیارب  هک  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  درک و  عادو 

تـسود دـندوبن  مرظتنم  هّکم  رد  نم  لایع  لها و  رگا  نم !  رورـس  يا  تفگ :   (1) صخش ) نآ   ) سپ دومرف ،  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.منامب امش  تمدخ  رد  رتشیب  متشاد 

هدـمآ جـئارخ »  » باتک رد  هچنآ  رباـنب  یلو  تسا ،  هدرک  رکذ  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  يزیچ  نآ  قباـطم  نیـسوق  نیب  تراـبع  - 1
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  هّصق  همادا  لّوا  لوق  ربانب  و  تفگ .  ثیدح ) يوار   ) دیلو نب  دّـمحم  تسا :  تروص  نیا  هب  ترابع  تسا 

 . ددرگ یم  طوبرم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  تسا -  حیحص  نامه  ًارهاظ  هک  مّود -  لوق  ربانب  یلو 
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( ناد رطع   ) يراد شوپور  کچوک  فرظ  سپـس  دش ،  یهاوخ  یهودنا  هّصغ و  راچد  دومرف :  داد و  هزاجا  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ثعاـب راـک  نیا  هک  مدرک  ناـمگ  مدرک و  عاـنتما  نم  رادرب ،  ار  نآ  دوـمرف :  نم  هب  تشاذـگ و  شیور  شیپ  دوـب  شدوـخ  لاـم  هک 

 . ددرگ یم  وا  یتحاران 

 . ینک یم  ادیپ  جایتحا  اریز  ریگب  ار  نآ  دومرف :  درک و  مّسبت  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ هب  مدـش  هّکم  دراو  هک  یتعاس  دـش و  مامت  دوب  مهارمه  هک  رفـس  یجرخ  ًاـقافّتا  متفر ،  مدـش و  جراـخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  زا 
(1)  . مدرک ادیپ  جایتحا 

 ! نم يالوم  يا  نم و  رورس  يا  دیوگ :  یم  زاین  زجع و  اب  تسا  هدنهانپ  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  مرح  هب  هک  هللا  همحر  ّفلؤم 
يدرک فطل  ام  هب  ار  دوخ  ترواجم  تمعن  يدرک و  ناسحا  هنیآ  ره  و  مدیدن ،  یبوخ  یئوکین و  زج  یتریـس  وکین  هک  تترـضح  زا 

ام رب  ار  تمعن  نیا  هک  منک  یم  تساوخرد  امـش  زا  هبترمدنلب  راگدرورپ  ساپـس  دمح و  زا  سپ  یتفریذپ ،  ار  ام  يرکون  تدارا و  و 
رود يا  هدرک  کـیدزن  هک  ار  یـسک  ینادرگ و  عیاـض  يا  هداد  شرورپ  هک  ار  یـسک  تسا  دـیعب  و  ییازفیب ،  نآ  رب  يرادـب و  یقاـب 

 . يزاس هراوآ  يا  هداد  هانپ  هک  ار  یسک  و  یئامن ، 

هریثک روبقلاو  انذل  كربقب 

لیلق راوجلا  یمحی  نم  نکلو 

 . تسا مک  دنک  عافد  شا  هیاسمه  زا  هک  یسک  میناد  یم  اریز  دنتسه ،  دایز  اهربق  هکیلاح  رد  میا  هتشگ  هدنهانپ  وت  فیرش  ربق  هب 

 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  صفح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 41  / 411

هک دندرک  ادیپ  ار  وا  دنتفر و  شلابند  هب  درک  ریخأت  وا  نوچ  دنداتـسرف  يراک  يارب  ار  شنامالغ  زا  یمالغ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دش رادیب  هکنآ  ات  دندز  داب  ار  وا  دنتسشن و  شرس  يالاب  دوب ،  هدیباوخ  یّلحم  رد 

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش  رادیب  یتقو 

87/50 ح3. راونألا :  راحب  نمض ح 17 ،  390/1 جئارخلا : - 1
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 . راهنلا کنم  انلو  لیللا  کل  راهنلاو ؟ لیللا  مانت  کل  کلذ  ام  هَّللاو  نالف ؛ ای 

ینک و تحارتسا  هک  وت  ِنآ  زا  بش  ینک ،  میـسقت  دـیاب  هکلب  یباوخب ،  ار  ود  ره  بش  زور و  هک  تسین  وت  ّقح  مسق  ادـخب  ینـالف ، 
(1)  . يزادرپب راک  هب  ینک و  تمدخ  هک  ام  ِنآ  زا  زور  یباوخب ، 

نایم رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیوگ :  یم  لئاضف »  » باتک رد  هللا  همحر  لیئربج  نب  ناذاـش   - 42  / 412
ترـضح نآ  دزن  دوب  هدرک  يرپس  تیـصعم  هانگ و  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يدرمریپ  دندوب ،  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  مرح 

تفرگ و ار  هبعک  هدرپ  سپـس  راگدرورپ ،  دزن  رد  ناراک  هنگ  يارب  تسا  یعیفـش  بوخ  تفگ :  درک ،  یهاگن  هکنآ  زا  دعب  دـمآ و 
 : دناوخ ار  راعشا  نیا 

یّیلو ای  کهجو  لالج  ّقحب 

ّیحطبألا ّیمشاهلا  ّقحب 

هیلإ یحوی  ذإ  رکذلا  ّقحب 

ّیمکلا لطبلا  هّیصو  ّقحب 

ّیلع یَنبا  نیرهاطلا  ّقحب 

ّیکزلا ّربلا  هنبا  امهُّماو 

ًاعیمج اوفلس  هّمئأ  ّقحب 

ّیبنلا مهّدج  جاهنم  یلع 

ّالإ ّيدهملا  مئاقلا  ّقحب 

یسُملا ء دبعلا  هئیطخ  ترفغ 

 . تسا هدمآ  ایندب  هّکم  رد  هک  بسن  یمشاه  نآ  ّقحب  نم ،  تسرپرس  يا  تدوخ  تمظع  وربآ و  هب 

.تسا هدوب  عاجش  ینامرهق  هک  وا  ّیصو  ّقحب  هدش ، یحو  وا  هب  هک  ینآرق  ّقحب 

كاپ رادرکوکین و  ربمایپ  رتخد  هک  راوگرزب  ود  نآ  ردام  ّقحب  و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  موصعم  كاـپ و  دـنزرف  ود  ّقح  هب 
 . تسا تشرس 
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ینعی  دوـخ  راوـگرزب  ّدـج  هقیرط  شور و  رب  ار  دوـخ  رمع  اـهنآ  هـمه  هـک  یناـماما  ّقـح  هـب 
 . دندینارذگ

 . يزرمایب ار  راک  هنگ  هدنب  نیا  هانگ  هک  هدش ،  تیاده  هدننک و  مایق  ماما  نآ  ّقح  هب  و 

56/47 ح 97. راونألا :  راحب   ، 87/8 یفاکلا :  - 1
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همه يدرک  هطـساو  يداد و  رارق  عیفـش  هک  یناسک  مارتحا  هب  یلو  دوب  گرزب  وت  هانگ  درمریپ !  يا  دـیوگ :  یم  هک  دینـش  یفتاه  زا 
ترـضح رتش  ياـپ  هکنآ  زا  ریغ  مدـیزرمآ  یم  ار  اـهنآ  همه  يدـیبلط  یم  شزرمآ  نیمز  لـها  يارب  رگا  و  میدیـشخب ،  ار  تناـهانگ 

(1)  . دنتشک ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ناربمایپ و  هکنانآ  زا  ریغ  و  درک ،  یپ  ریشمش  اب  ار  حلاص 

هیلع قداص  ماما  هب  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  ریثک  نب  دواد  زا  تایآلا » لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  نیدـلا  فرـش  دّیـس   - 43  / 413
 : دومرف دیتسه ؟  امش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  باتک  رد  ّجح  تاکز و  زامن ،  زا  دوصقم  ایآ  مدرک :  ضرع  مالسلا 

، هَّللا هلبق  نحنو  هَّللا  هبعک  نحنو  مارحلا ، دلبلا  نحنو  ّجحلا ، نحنو  مایصلا ، نحنو  هاکزلا ، نحنو  ّلجوّزع  هَّللا  باتک  یف  هالصلا  نحن 
 . تانّیبلا نحنو  تایآلا  نحنو   (2)« هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیأَف  : » یلاعت هَّللا  لاق  هَّللا ، هجو  نحنو 

یتهج نآ  ینعی  دنوادخ  هجو  میتسه ،  ام  دـنوادخ  باتک  رد  هلبق  هبعک و  هّکم ،  ّجـح ،  هزور ،  تاکز ،  زامن ،  زا  دوصقم  دواد !  يا 
تایآ و زا  دارم  و  تسا » دـنوادخ  هجو  اجنآ  دـیروآ  يور  اجک  ره  هب   : » تسا هدومرف  هک  میتسه  اـم  تسادـخ  يوسب  شدادـتما  هک 

(3)  . میتسه ام  لئالد  اه و  هناشن  ینعی  تانّیب 

عاونا رامق و  ياهریت  و  دننک ،  هتـشارفارب  شتـسرپ  يارب  دنوادخ  ریغ  هب  هچنآ  رامق و  بارـش و  متـس و  يدب و  یتشز و  زا  دوصقم  و 
نمـشد یلاعت  كرابت و  دنوادخ  باتک  رد  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  و  دـندرک ،  یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  ّتیلهاج  رد  هک  اه  تب 

 . تسا ام 

وکین ار  ام  شنیرفآ  دیرفآ و  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دواد !  يا 

20/94 ح 14. راونألا :  راحب  ، 66 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1
 . 115 هیآ هرقب ،  هروس  - 2

 : تسا هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  روـط  ناـمه  تسا ؛  نطاـب  رهاـظ و  نآ ،  زا  يا  هیآ  ره  يارب  هکلب  نآرق  يارب  - 3
نیا رد  هچنآ  و  تسا . » ینطاـب  يرهاـظ و  شیارب  هکنیا  رگم  تسین  يا  هـیآ  نآرق  زا  « » نـطبو رهظ  اـهلو  اـّلا  هـیآ  نآرقلا  نـم  سیل  »

 . تسا نآ  نطاب  یناعم  زا  تسا  هدومرف  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 
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رارق تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  رب  شدوخ  راد  هنازخ  رادـهگن و  نیما و  و  داد ،  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  درک و  مارکا  تخاس و 
 . داد رارق  ینانمشد  نیفلاخم و  ام  يارب  و  داد ، 

نانمـشد نافلاخم و  زین  و  تسا ،  هدروآ  هیانک  شیوخ  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  اهمان و  نیرتوکین  هب  هدرب و  مان  شدوخ  باتک  رد  ار  اـم 
تسا هدروآ  هیانک  تسا  دنسپان  تشز و  شراکزیهرپ  ناگدنب  شدوخ و  دزن  هچنآ  هب  ناشیا  ياهمان  زا  و  هدرب ،  مان  شباتک  رد  ار  ام 

(1).

دراو مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نارهم  نب  هعامـس  هک :  تسا  هدرک  تیاور  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 44  / 414
 : درک لاوئس  وا  زا  ترضح  نآ  دش ، 

؟  دنتسه یناسک  هچ  هعماج ) مدرم و  هاگدید  زا   ) مدرم نیرتدب  هعامس !  يا 

 . دنسانش یم  مدرم  نیرتدب  ار  ام  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع 

وا سپـس  دیدرگ ،  نوگرگد  شکرابم  هرهچ  هکیروطب  دش  كانمـشخ  دینـش  ار  خساپ  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم 
 : دومرف لاوئس  هرابود  تسشن و  نم  ربارب  رد  دوب  هداد  هیکت  هک 

؟  دنناد یم  یناسک  هچ  ار  صاخشا  نیرتدب  مدرم  هعامس !  يا 

رفاک و ار  ام  اهنآ  اریز  میتسه  صاخـشا  نیرتدب  ام  مدرم  دزن  ادخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  مدرکن  ضرع  غورد  مسق  ادـخب  مدرک :  ضرع 
 . دنمان یم  یضفار 

 : دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 

خزود رد  ار  امـش  نوچ  و  دننارب ،  مّنهج  يوس  هب  ار  اهنآ  دـننک و  یئامنهار  تشهب  فرط  هب  ار  امـش  هک  یتقو  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ 
 : دنیوگب هاگنآ  دننیبن 

 . (2) رارْشألا » َنِم  ْمُهُّدُعَن  اّنُک  ًالاجِر  يَرنال  اَنل  ام  »

« . مینیب یمن  شتآ  نایم  رد  اجنیا  نونکا  میتسناد  یم  مدرم  نیرتدب  هک  ار  یناسک  تسا  هدش  هچ  »

 . عّفشنف هیف  عفشنف  انمادقأب  همایقلا  موی  یلاعت  هَّللا  یلإ  انیشم  هءاسإ  مکنم  ءاسأ  نم  ّهنإ  نارهم ، نب  هعامس  ای 

22/1 ح9. ناهرب :  ریسفت  303/24 ح 14 ، راونألا :  راحب  19/1 ح2 ، تایآلا : لیوأت  - 1
 . هیآ 62 هروس ص ،  - 2
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تعافـش وا  يارب  میور و  یم  یهلا  هاگرد  هب  دوخ  ياپ  اب  ام  دشاب  هدش  بکترم  ار  یهانگ  امـش  زا  یکی  رگا  نارهم !  نب  هعامـس  يا 
 . دریذپ یم  وا  هرابرد  ار  ام  تعافش  دنوادخ  و  مینک ،  یم 

دراو امش  زا  رفن  هس  مسق  ادخب  دوش ،  یمن  خزود  دراو  امش  زا  رفن  جنپ  مسق  ادخب  دوش ،  یمن  خزود  دراو  امـش  زا  رفن  هد  مسق  ادخب 
و دـینک ،  تباـقر  رگیدـکی  اـب  تشهب  تاـجرد  رد  تفر ،  دـهاوخن  مّنهج  هب  امـش  زا  رفن  کـی  یّتـح  مسق  ادـخب  دوش ،  یمن  خزود 

(1)  . دیزاس كانهودنا  هشیمه  يارب  ینمادکاپ  اوقت و  نتشاد  اب  ار  دوخ  نانمشد 

تسا هدرک  لقن  ریشب  داّمح  ردارب  زا  راونألا » هاکشم   » باتک زا  لئاسولا » كردتسم   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم   - 45  / 415
 : تفگ هک 

ترـضح نآ  هب  وا  دش ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدای  دوب ،  وا  دزن  مه  نسحلا  نب  نسح  شردارب  مدوب ،  نسحلا  نب  هَّللادبع  دزن 
سابل هتفرگ و  رارق  رتسب  رد  ترضح  مدیسر ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هنابـش  مدش و  جراخ  سلجم  نآ  زا  نم  داد ،  مانـشد 

 . مدیناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  دوب  هتفگ  نسح  ار  هچنآ  سلجم و  نآ  هّصق  دوب ،  هدیشوپ  تحارتسا 

رد و  تفرگ ،  وـضو  مالـسلا  هیلع  ماـما  دروآ  هک  ار  بآ  نک ،  رـضاح  میارب  یبآ  دوـمرف :  دوـخ  زینک  هب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
 : درک ضرع  درب و  الاب  اعد  هب  ار  اهتسد  دناوخ  زامن  تعکر  ود  هکنآ  زا  دعب  و  داتسیا ،  زامن  هب  شزامن  هاگیاج 

.ّبر ای  هسیاقت  الو  هذخأت  الف  هل  ترفغ  دقو  ینملظی ، وهو  نسحلا ، نع  یناتأ  يّذلاب  یناتأ  ًانالف  ّنإ  ّبر  ای 

هدرک ملظ  نم  هب  وا  ایادـخ  تسا ،  هتفگ  نانچ  نینچ و  نم  هرابرد  وا  هک  تسا  هدروآ  ربخ  نسح  بناج  زا  میارب  ینالف  اراگدرورپ ! 
ار وا  نم  تسا و 

117/68 ح 41 راونألا :  راحب  63/4 ح6 ، ناهرب :  ریسفت  197/11 ح 22 ، هعیشلا : لئاسو  سلجم 11 ،  295 ح 28  یسوط :  یلاما  - 1
 . 507/1 ح 10 تایآلا :  لیوأت  زا  لقن  هب  259/24 ح 10  و ج : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . امرفم تبوقع  لمع  نیا  هب  نکم و  هذخاؤم  ار  وا  مه  وت  مدیشخب ، 

ار وت  دـنوادخ  درگرب  دومرف :  دومن و  نم  هب  ار  دوـخ  كراـبم  يور  سپـس  درک ،  يراـشفاپ  تساوـخرد  اـعد و  نیا  رب  هتـسویپ  سپ 
(1)  . متشگ زاب  نم  دنک و  تمحر 

زا نوچ  مهد ،  یم  همتاخ  دـندناوخ  یم  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يدّهـشت  لقن  اب  ار  باب  نیا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
باتک رد  هللا  همحر  یسربط  خیش  هکنآ  اب  دننک  یم  راکنا  هماقا  ناذا و  رد  ار  تیالو  هب  تداهش  هک  دوش  یم  هدینش  مدرم  زا  یـضعب 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  جاجتحإلا » »

(2)  . هَّللا ّیلو  نینمؤملاریمأ  ّیلع  لقیلف  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالإ  هلإ  مکدحأ ال  لاق  اذإ 

 . تسا ادخ  ّیلو  نانمؤم و  ریما  یلع  دیوگب :  دیاب  هَّللا ،  لوسر  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  ال  تفگ :  امش  زا  یکی  هاگره 

نینمؤملاریما تیالو  هب  دـیاب  ًامتح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  راـگدرورپ و  ّتینادـحو  هب  تداهـش  هارمه  ینعی 
تیالو هب  تداهش  نیا  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنآ  ربانب  هکنیا  زا  دنلفاغ  اهنآ  و  دهد ،  تداهـش  مالـسلا  هیلع 

 . تسا زامن  یّبحتسم  ءازجا  زا  یئزج 

دننک هشیدـنا  نآ  رد  هک  یناسک  يارب  نآ  هدـیاف  دراد و  يا  هدـنزرا  الاو و  نومـضم  اریز  منک  یم  لقن  اجنیا  رد  ار  دّهـشت  نیا  نم  و 
هدرکن رکذ  ار  نآ  كردتـسم »  » باتک رد  هدـیزرو و  تلفغ  نآ  زا  هللا  همحر  يرون  هماـّلع  یّتح  تسین ،  سرتسد  رد  و  تسا ،  داـیز 

 . تسا

هحفص رد  تسا  فورعم  هللا » همحر  یسلجم  هقف   » هب هک  يا  هلاسر  رد  تیاور  نیا 

395/6 ح 34. كردتسملاو : 385/91 ح 16 ، راونألا :  راحب  ، 216 راونألا : هاکشم  - 1
1/27 ح1. راونألا :  راحب  ، 230/1 جاجتحإلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : تسا نینچ  نآ  نتم  هدش و  رکذ   29

 : دیوگب هک  تسنیا  نآ  دوش و  هفاضا  هدرک ،  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  هچنآ  دّهشت  رد  تسا  ّبحتسم 

 ، ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأَو  َُهل ،  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  ِِهَّلل ،  اهُّلُک  ِءامْسَْألا  ُْریَخَو  ِِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  »
َمِْعنَو ُّیِـصَْولا  َمِْعن  ًاِّیلَع  َّنَأَو  ُلوُسَّرلا ،  َمِْعن  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُّبَّرلا ،  َمِْعن  ّیبَر  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهَعاَّسلا ،  ِيَدَـی  َْنَیب  ًاریذـَنَو  ًاریـَشب  ِّقَْحلاـِب  ُهَلَـسْرَأ 

« . َنیَملاْعلا ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  ُهَتَجَرَد ،  ْعَفْراَو  ِِهتَُّما  یف  ُهَتَعافَش  ْلَّبَقَتَو  ٍدَّمَُحم ،  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَأ  ُمامِْإلا . 

هک مهد  یم  تداهش  تسا ،  وا  يارب  زا  وکین  ياهمان  همه  تسا و  دنوادخ  راوازس  شیاتس  ساپس و  ادخ ،  زا  تناعتسا  اب  ادخ و  مانب 
هدنب و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  و  درادن ،  یکیرـش  تساتکی و  وا  تسین ،  هناگی  يادخ  زج  ییادـخ 

بوخ نم  يادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تمایق ،  ات  دـشاب  هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  ات  داتـسرف  ّقح  هب  ار  وا  تسا ،  وا  هداتـسرف 
ربمغیپ يارب  ینیشناج  بوخ  مالسلا  هیلع  یلع  یتسارب  تسا و  يربمغیپ  بوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تسا و  يراگدرورپ 

وا هجرد  و  نک ،  لوبق  شتّما  هرابرد  ار  وا  تعافـش  تسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  تسا ،  یئاوشیپ  ماما و  بوخ  و 
 . تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  دنوادخ  راوازس  شیاتس  ساپس و  ربب ،  الاب  ار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مهن شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

میهارباوبا ِملاع ،  ماما 

هیلع هَّللا  تاولص  مظاک  ماما  رفعج ،  نب  یسوم  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  جاّرـس  بوـقعی  زا  یفاـک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 1  / 416
هتسشن نم  و  تفگ ،  زار  وا  اب  ینالوط  یتّدم  داتسیا و  دوب  هراوهگ  رد  هک  یـسوم  شدنزرف  رـس  يالاب  ترـضح  نآ  مدش ،  بایفرش 

هب ورب و  تیالوم  کیدزن  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  متـساخرب ،  هاگنآ  دش ،  مامت  اهنآ  یناهنپ  يوگتفگ  هکنآ  ات  مدوب 
 . نک مالس  وا 

 : دومرف سپس  داد و  خساپ  ارم  مالس  ایوگ  حیصف و  ینابز  هب  وا  مدرک ،  ضرع  مالس  متفر و  کیدزن  نم 

 . هَّللا هضغبی  مسا  ّهنإف  اهتیّمس ،  یّتلا  کتنبا  مسا  ّریغف  بهذا ، 

.دراد ترفن  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  یمان  اریز  هدب  رییغت  يا  هداهن  ترتخد  رب  هک  یمان  ورب و 

 . مدوب هتشاذگ  ءاریمح »  » ار وا  مسا  دوب و  هدمآ  ایند  هب  يرتخد  نم  يارب  و 

(1)  . مداد رییغت  ار  وا  مان  نم  و  يوش ،  راگتسر  ات  نک  تعاطا  ار  وا  نامرف  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.221/2 هّمغلا : فشک  لیذ ح 99 ،  73/48 راونألا :  راحب  رخآ ، رطس   287/4 بوشا : رهش  نبا  بقانم  310/1 ح 11 ، یفاکلا :  - 1
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ردقچ مالسلا  هیلع  یـسوم  تدنزرف  هب  امـش  یتسود  دندرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک :  تسا  هدش  تیاور   - 2  / 417
؟  تسا

.دحأ هل  یّبح  یف  هکرشیال  یّتح  هریغ  دلو  یل  سیل  نأ  تددو  دومرف : 

دوب وا  ِنآ  زا  نم  یتسود  ّتبحم و  همه  و  درک ،  یمن  تکرـش  وا  اب  نم  یتسود  رد  ات  متـشاد  یمن  يدنزرف  وا  زا  ریغ  متـشاد  تسود 
(1).

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  هَّللادبع  نب  نامیلـس  زا  هللا  همحر  یـشاّیع   - 3  / 418
 . دوب هتشگرب  تشپ  هب  شتروص  هک  دندروآ  ار  ینز  مدوب 

راشف تسار  فرط  زا  ار  وا  تروص  سپـس  تشاذگ  نآ  تشپ  ار  پچ  تسد  وا و  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما 
 : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  داد و 

 . (2)« مِهِسُْفنِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  مْوَِقب  ام  رِّیَُغیال  َهَّللا  َّنإ  »

« . دنهد رییغت  ار  دوخ  عضو  اهنآ  هکنآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  يا  هفیاط  لاوحا  دنوادخ  »

 : دومرف وا  هب  هاگنآ  تشگرب ،  لّوا  لاح  هب  تروص  ترضح  تیانع  هب  سپ 

 . یهد ماجنا  يدرک  هک  يراک  هرابود  ادابم  .تلعف  امک  یلعفت  نأ  يرذحا 

؟  دوب هدرک  هچ  وا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  دندرک :  ضرع  نیرضاح 

 . دنک وگزاب  دهاوخب  شدوخ  هکنیا  رگم  مراد  یمنرب  هدرپ  نآ  زا  نم  هدش و  هدیشوپ  وا  هانگ  دومرف : 

مدرک نامگ  دوخ  اب  مناوخب  زاـمن  متـساخرب  يزور  تشاد ،  يرگید  نز  مرهوش  داد :  باوج  وا  و  دندیـسرپ ،  نز  نآ  دوخ  زا  اـهنآ 
متخادرپ و صّحفت  هب  رکف  نیا  لابند  هب  تسا .  وا  اب  مرهوش  نآلا  هک 

209/78 ح 78. راونألا :  راحب  ، 207/2 هّمغلا : فشک  - 1
 . هیآ 11 دعر ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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(1)  . دیدرگ هنوگنآ  متروص  اجیب  ِیشکرس  نیا  رثا  رب  تسین ،  وا  اب  مرهوش  هتسشن و  اهنت  هک  مدید  ار  ووه  مدرک  یشکرس  یتقو 

رما هک  درک  بلط  ار  يدرم  نوراـه  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  نیطقی  نب  ّیلع  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشارهـش  نبا   - 4  / 419
 . دزاس هدنمرش  سلجم  نایم  رد  دیامن و  تکاس  ار  ترضح  نآ  دنک و  لطاب  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

درب راکب  نان  رب  يا  هلیح  صخـش  نآ  دندینارتسگ ،  هک  هرفـس  دـندرک ،  هدامآ  وا  يارب  يرگنوسفا  داد و  لیکـشت  ار  یـسلجم  هاگنآ 
درک و یم  رورـس  یلاحـشوخ و  راهظا  لمع  نیا  اب  نوراه  و  دیرپ ،  یم  الاب  درادرب  نان  تساوخ  یم  ترـضح  مداخ  یتقو  هکیروطب 

 . دیدنخ یم 

دومن هراشا  دوب  هدش  هدیشک  يا  هدرپ  رب  هک  يریش  سکع  هب  درک و  دنلب  رس  درک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
 : دومرف و 

 . ریگب ار  ادخ  نمشد  ادخ !  ریش  يا  .هَّللا  ّودع  ذخ  هَّللا  دسأ  ای 

نامیدن نوراه و  دیرد ،  ار  رگنوسفا  درم  نآ  دیدرگ و  رهاظ  يوق  رایسب  يریش  لکـش  هب  تروص  نآ  نامرف ،  نیا  رودص  ضحم  هب 
زا دعب  نوچ  و  دیرپ ،  اهنآ  رـس  زا  لقع  داد  تسد  اهنآ  هب  هک  یـساره  تشحو و  زا  دـنداتفا و  نیمز  رب  تروص  اب  دـندرک و  شغ  وا 
زا وت  رب  نم  ّقحب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  درک :  ضرع  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  دندمآ  شوهب  یتّدـم 

 . دنادرگرب ار  درم  نیا  هک  ینک  تساوخرد  تروص  نیا 

اذه نم  هتعلتبا  ام  ّدرت  هروصلا  هذـه  ّنإف  مهّیـصعو ، موقلا  لابح  نم  هتعلتبا  ام  تّدر  یـسوم  اصع  تناک  نإ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . لجرلا

 . 408/5 ح2 كردتسملا : 284/2 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  56/6 ح3 ، راونألا :  راحب  205/2 ح 18 ، یشاّیع :  ریسفت  - 1
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دنادرگ یمرب  هدیعلب  هک  ار  يدرم  نیا  مه  تروص  نیا  دوب  هدینادرگرب  دـیعلب  هک  ار  نارحاس  ياه  نامـسیر  نآ  یـسوم  ياصع  رگا 
(1).

 . دوب وا  ندمآ  شوه  هب  رد  زیچ  نیرتّرثؤم  نآ  و 

لقن ینئاطب  هزمح  یبا  نب  ّیلع  زا  داشرإ »  » باتک رد  هرـس  سدق  دـیفم  و  بقانملا »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 5  / 420
زا دنتشاد  رهش  جراخ  رد  هک  يرازتشک  زا  یـشکرس  دصق  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدرک 

نیب رد  ناهگان  مدوب ،  هدش  راوس  یغالا  رب  نم  رطاق و  رب  ترضح  نآ  مداتفا ،  هار  هب  ترـضح  نآ  لابند  هب  نم  دنتفر و  نوریب  هنیدم 
یب مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یلو  مدیـشک ،  يرانک  هب  ار  مدوخ  سرت  زا  نم  میدرک ،  دروخرب  يا  هدنرد  ریـش  هب  هار 

 . تشاد يا  همهمه  درک و  ینتورف  ترضح  نآ  يارب  ریش  مدید  دنتفر ،  ولج  تالابم 

نم تشاذگ ،  رطاق  نیرس  رب  ار  دوخ  تسد  ریش  درک و  فّقوت  دنک  شوگ  ریش  يادص  همهمه و  هب  هک  یسک  لثم  مالـسلا  هیلع  ماما 
درک و هلبق  هب  ور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفر و  يرانک  هب  ریـش  مدید  یتّدم  زا  سپ  مدوب ،  هدش  هدزتشحو  یلیخ 
هک دومرف  هراشا  ریـش  هب  تسد  اب  هاگنآ  مدـیمهفن ،  نم  هک  تفگ  یتاملک  داد و  تکرح  ار  دوخ  كراـبم  ياـهبل  تخادرپ ،  اـعد  هب 

 . تفگ نیمآ  مالسلا  هیلع  ماما  مدینش و  ار  نآ  يادص  هک  درک  يا  همهمه  ریش  ورب ، 

نآ لابند  هب  نم  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دیدرگ ،  دـیدپان  ام  نامـشچ  زا  ات  تشگرب  دوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  ریش 
 ، موش تیادـف  مدرک :  ضرع  مدـناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  میدـش  رود  ّلحم  نآ  زا  هک  يرادـقم  مداتفا ،  هار  هب  ترـضح 

 . مدرک بّجعت  رایسب  امش  اب  وا  راتفر  زا  مدیسرت و  امش  رب  یلیخ  مسق  ادخب  دوب ؟  هچ  ریش  نیا  هّصق 

212 ح قودص :  یلاما  78/1 ح1 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  41/48 ح 17 ، راونألا :  راحب  ، 299/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
 . سلجم 29  20
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تساوخرد نم  زا  درک و  تیاکش  شریش  هدام  نامیاز  یتخس  زا  دمآ و  نم  دزن  وا  دومرف :  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
 ، دوب دهاوخ  رن  دروآ  یم  ایند  هب  هچنآ  هک  داتفا  ملد  رد  مدرک و  اعد  شیارب  مه  نم  دنک ،  ناسآ  ار  وا  لکشم  ادخ  منک  اعد  ات  درک 

دنکن و ّطلـسم  زگره  تنایعیـش  هّیرذ و  وت و  رب  ار  يا  هدنرد  چیه  دنک و  ظفح  ار  وت  دـنوادخ  هک  درک  اعد  هاگنآ  وا  و  متفگ ،  وا  هب 
(1)  . متفگ نیمآ  وا  ياعد  هب  نم 

مانب هک  ار  يدرم  يزور  نوراه  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  ناّمس  دلاخ  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 6  / 421
؟  تسا هدروآ  ناقلاط  هب  نیچ  زا  هتشادرب و  ار  وت  ربا  هک  يا  هتفگ  وت  تفگ :  دیبلط و  دوب  یناقلاط  حلاص  نب  ّیلع 

 . نک ربخاب  ار  ام  نآ  یگنوگچ  زا  وگب و  ار  تا  هّصق  تفگ :  نوراه  یلب ،  تفگ : 

زور هس  يا  هراپ  هتخت  رب  دش ،  هتـسکش  ایرد  قمع  رد  مدوب  راوس  نآ  رب  هک  يا  هلیـسو  نآ  ینعی  نم  بکرم  تفگ :  حـلاص  نب  ّیلع 
يزبسرس ناتخرد  يراج و  ياهدور  اجنآ  رد  تخادنا ،  یکشخ  هب  ات  دیناشک  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ارم  ایرد  جاوما  مدنام و 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  كانساره  مدینش و  یکانسرت  يادص  هاگان  مدیباوخ ،  یتخرد  هیاس  رد  مدرک ،  هدهاشم  ار 

ارم نوچ  اهنآ  دنگنج ،  یم  رگیدکی  اب  هک  مدید  منک  فیصوت  یبوخب  ار  اهنآ  مناوت  یمن  دندوب و  بسا  لکـش  هب  هک  ار  یناویح  ود 
هوک نایم  رد  يراغ  رانک  رد  نم  ياه  یکیدزن  هک  مدید  ار  يا  هّثج  يوق  هدنرپ  نیب  نیا  رد  دنتخادنا ،  ایرد  نایم  رد  ار  دوخ  دـندید 
ارم هکنیمه  منک ،  اشامت  ار  وا  ات  متفر  وا  کیدزن  مدرک  یم  یفخم  ناتخرد  يالبال  ار  دوخ  هکیروطب  متساخرب و  تسـشن ،  نیمز  رب 

رتکیدزن راغ  هب  مدرک و  بیقعت  ار  وا  درک ،  زاورپ  دید 

57/48 ح 67. راونألا : راحب  649/2 ح 1 ، جئارخلا : ، 315 داشرإلا : ، 298/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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 . دیسر مشوگب  نآرق  ندناوخ  ریبکت و  لیلهت و  حیبست و  يادص  ناهگان  مدش 

 . دنک تمحر  ار  وت  يادخ  وش  دراو  یناقلاط  حلاص  نب  ّیلع  يا  هک  دز  ادص  راغ  نایم  زا  ارم  یسک  مدیسر  هک  راغ  ِرد  هب 

 ، مدرک هدـهاشم  تشاد  یئابیز  هایـس  نامـشچ  هک  ار  يا  هّثج  يوق  مادـنا و  تشرد  راوگرزب و  درم  مدرک ،  مالـس  مدـش و  دراو  نم 
یگنسرگ و هب   ، (1) یتسه اه  هریخذ  هدنزرا  هعومجم  اه و  جنگ  ندعم  زا  وت  حـلاص !  نب  ّیلع  يا  دومرف :  تفگ و  خـساپ  ارم  مالس 

یتعاس هچ  مناد  یم  نم  هنیآ  ره  و  داد ،  تاجن  ار  وت  اهنآ  همه  زا  درک و  محر  وت  هب  دنوادخ  زورما  يدش و  ناحتما  سرت  یگنشت و 
فرط و نیا  هب  جاوما  ار  وت  يدنام و  ایرد  نایم  رد  تسکـش  وت  يراوس  هلیـسو  نآ  هکنآ  زا  دعب  تّدـم  هچ  يدـش و  بکرم  رب  راوس 

تسد وت  هب  هک  يدایز  سرت  رطاخب  ار  گرم  يزادنیب و  ایرد  نایم  رد  ار  دوخ  یتفرگ  میمصت  هک  ار  یتقو  نآ  و  دیـشک ،  فرط  نآ 
نآ لابند  هب  هک  ینامز  يدرک و  هدـهاشم  ار  وکین  تروص  ود  نآ  هک  یماـگنه  یتفاـی و  تاـجن  هک  یتقو  و  ینک ،  راـیتخا  دوب  هداد 

 . دنک تمحر  ارت  ادخ  نیشنب  اجنیا  ایب و  نونکا  درک ،  زاورپ  نامسآ  هب  دید  ار  وت  نوچ  یتفر و  دوب  هدمآ  دورف  هک  يا  هدنرپ 

 : دومرف دومن ؟  ربخاب  نم  لاوحا  زا  ار  وت  یسک  هچ  ادخب  ارت  مدرک :  ضرع  مدینش  وا  زا  ار  راتفگ  نیا  نوچ 

هدجـس نایم  رد  وت  یئاجباج  زا  و  يزیخ ،  یم  اپب  هک  یتقو  دنیب  یم  ار  وت  هک  یـسک  تسا و  ربخاب  راکـشآ  ناهنپ و  زا  هک  سک  نآ 
 . تسا هاگآ  ناگدننک 

نآ رب  هک  یئاذغ  هرفس  ناهگان  مدرک  هدهاشم  ار  وا  ياهبل  تکرح  طقف  نم  هک  تفگ  یتاملک  و  یتسه ،  هنـسرگ  وت  دومرف :  سپس 
 . روخب تسا  هدومن  وت  يزور  دنوادخ  هچنآ  زا  ایب  دومرف :  دز و  رانک  ار  نآ  شوپور  دش ،  رضاح  دوب  هدش  هدیشک  يا  هچراپ 

یبآ سپس  مدوب ،  هدیدن  نآ  زا  رت  هزمشوخ  رت و  هزیکاپ  هک  مدروخ  ییاذغ 

 . تسا هدیدرگ  نایب  اهنآ  فاصوا  هدش و  دای  یناوارف  تایاور  رد  ناقلاط  ياه  جنگ  زونک و  - 1
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تـسود ایآ  یلع !  يا  دومرف :  نم  هب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  سپـس  مدوب ،  هدیماشاین  نآ  زا  رتاراوگ  رتذیذل و  هک  دـیناشون  نم  هب 
؟  يدرگرب تدوخ  رهش  هب  يراد 

؟  دنادرگ یمرب  ارم  یسک  هچ  مدرک :  ضرع 

 . میهد یم  ماجنا  اهنآ  يارب  ار  راک  نیا  دوخ  ناتسود  مارتحا  هب  دومرف : 

 . ًاروف ًاروف ،  دومرف :  درب و  الاب  ار  دوخ  تسد  دناوخ و  ییاهاعد  نآ  زا  دعب 

 : درک یم  ضرع  دش  یم  کیدزن  هک  يربا  ره  دندنکفا ،  هیاس  راغ  رد  رب  هدنکارپ  ییاهربا  ناهگان 

 ! راگدرورپ تّجح  يا  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس  هتّجحو .  هَّللا  ّیلو  ای  کیلع  مالّسلا 

 . یتسه رادربنامرف  هدنونش و  هک  يربا  يا  داب ،  وا  تاکرب  تمحر و  مالس و  وت  رب  و  داد :  یم  باوج  ترضح  نآ 

ای یتسه  تمحر  ربا  دومرف :  یم  لاوئس  وا  زا  نیمزرـس .  نالف  هب  تفگ :  یم  يورب ؟  یهاوخ  یم  اجک  هک  دومرف  یم  لاوئـس  سپس 
ضرع مالـس  دـنوادخ  تّجح  هب  نارگید  لثم  دـمآ و  ینـشور  ابیز و  ربا  اـت  تفر .  یم  داد و  یم  خـساپ  ار  باوج  بضغ ؟  مشخ و 

 . ناقلاط درک :  ضرع  يا ؟  هدرک  هدارا  ار  نیمزرس  مادک  رادربنامرف !  هدنونش و  ربا  يا  داب  وت  رب  مالس  و  دومرف :  نآ  هب  درک ، 

ار وا  مراپـس ،  یم  وت  دزن  تناما  ار  صخـش  نیا  دومرف :  تمحر ،  يارب  درک :  ضرع  بضغ ؟  ای  یتسه  تمحر  لوزن  يارب  دومرف : 
 . ربب دوخ  اب  رادرب و 

 . منک یم  تعاطا  مدینش و  درک :  ضرع 

 . دیناشن نآ  رب  ارم  تفرگ و  ارم  يوزاب  هاگنآ  دمآ .  دورف  نیمز  رب  ًاروف  ریگب ،  رارق  نیمز  يور  رب  دومرف : 

ءایصوا رورس  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ناربمایپ  متاخ  هب  گرزب و  دنوادخ  هب  ار  وت  مدرک :  ضرع  ماگنه  نیا  رد 
یـسک هچ  وگب  نم  هب  نک و  یفّرعم  ار  تدوخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 

 . تسا هدش  هدیشخب  وت  هب  یمیظع  نأش  الاو و  ماقم  مسق  ادخب  یتسه ؟ 

 : دومرف
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، هنطابلا هتّجحو  هرهاظلا  هَّللا  هّجح  انأ  رهاظ ، اّمإو  نطاب  اّمإ  نیع ، هفرط  هّجح  نم  هضرأ  یلخیال  هَّللا  ّنإ  حـلاص ؛  نب  ّیلع  اـی  کـحیو 
 . مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  اذه  یتقو  یف  انأ  لوسرلا ، نع  قطانلا  يّدؤملا  انأ  و  مولعملا ، تقولا  موی  هَّللا  هّجح  انأ 

ناهنپ اـی  وا  تجح  دراذـگ ،  یمن  تّجح  زا  یلاـخ  ار  دوخ  نیمز  يا  هظحل  ول  هاـگچیه و  دـنوادخ  حـلاص !  نب    ّ یلع يا  وت  رب  ياو 
 ، هدش نّیعم  مولعم و  زور  نآ  ات  متسه  ادخ  تّجح  نم  متسه ،  وا  یناهنپ  تجح  مدنوادخ و  راکشآ  تجح  نم  راکـشآ .  ای  تسا و 

 . مرفعج نب  یسوم  نامز  نیا  رد  نم  متسه ،  وا  ماغیپ  هدنناسر  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوگنخس  نم  و 

مسق ادخب  درک ،  زاورپ  هب  عورـش  ربا  داد ،  نتفر  الاب  روتـسد  ار  ربا  وا  و  مدش .  روآدای  ار  شراوگرزب  ناردپ  تماما  وا و  تماما  سپ 
نامه رد  دیناسر و  ناقلاط  هب  یندز  مهب  مشچ  هب  ارم  و  مدـشن ،  تشحو  راچد  زگره  مدرکن و  ساسحا  يدرد  یتحاران و  هنوگچیه 

 . تشاذگ نیمز  رب  ملاس  دوب  نم  تنوکس  ّلحم  دندوب و  اجنآ  نم  لایع  لها و  هک  ینابایخ 

دونشن یسک  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  تلیضف  نیا  تفگ :  درک و  رداص  ار  وا  نتـشک  روتـسد  دینـش  ار  وا  راتفگ  هک  دیـشر 
(1).

لقن یفوص  ّیلع  نب  دّـمحم  زا  تازجعملا » نویع   » باتک زا  زجاـعملا » هنیدـم   » باـتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاـه  دّیـس   - 7  / 422
 : تفگ هک  تسا  هدرک 

ماجنا يارب  هک  لاس  نامه  رد  دادن ،  شا  هزاجا  وا  و  تساوخ ،  تاقالم  هزاجا  دوب  رابرد  ریزو  هک  نیطقی  نب  ّیلع  زا  نابرتش  میهاربا 
هزاجا وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ ،  تاقالم  هزاجا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هنیدم  رد  دوب ،  هدرک  رفـس  ّجح 

 : درک ضرع  ناشیا  هب  دید  ار  ترضح  نآ  نیطقی  نب  ّیلع  یتقو  زور  نآ  يادرف  دادن ، 

427/6 ح 150. زجاعملا : هنیدم  39/48 ح 16 ، راونألا :  راحب  ، 301/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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؟  دیدرک مورحم  دوخ  رادید  زا  ارم  هک  تسا  هدز  رس  یهانگ  هچ  نم  زا  نم !  رورس  يا 

 . لاّمجلا میهاربإ  کل  رفغی  یّتح  کیعس  رکشی  نأ  هَّللا  یبأ  دقو  لاّمجلا ، میهاربإ  كاخأ  تبجح  ّکنأل  کتبجح  دومرف : 

 . دشخبب ار  وت  هکنیا  ات  دنک  یمن  لوبق  ار  وت  ّجح  دنوادخ  و  يدادن ،  هار  ار  نابرتش  میهاربا  تردارب  اریز  مدادن  هار  ار  وت 

 . مرادن یسرتسد  وا  هب  نونکا  و  هنیدم ،  رد  نم  تسا و  هفوک  رد  لاّمج  میهاربا  نم ،  يالوم  رورس و  يا  مدرک :  ضرع 

هدرک نیز  یبسا  اجنآ  رد  ورب ،  عیقب  رانک  دـمهفب  تنامالغ  ناـیفارطا و  زا  یـسک  هکنیا  نودـب  دیـسر  ارف  بش  هک  یماـگنه  دومرف : 
 . دناسر یم  دصقم  هب  ار  وت  وش ،  راوس  ار  نآ  تسا ،  هدامآ 

یهاتوک تّدم  يارب  دش ،  راوس  دوب  هدامآ  هک  ار  یبسا  تفر و  عیقب  رانک  بش  یکیرات  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  قبط  دیوگ :  یم 
 . متسه نیطقی  نب  ّیلع  نم  تفگ :  دیبوک و  ار  رد  داهن ،  نیمز  رب  لاّمج  میهاربا  هناخ  رانک  رد  ار  وا 

؟  دنک یم  هچ  نم  هناخ  برد  نیطقی  نب  ّیلع  دز :  ادص  هناخ  لخاد  زا  میهاربا 

 ! میهاربا يا  تفگ :  وا  هب  تفر  هناخ  نورد  هب  یتقو  موش ،  دراو  هدب  هزاجا  تسا ،  هدـیناشک  اجنیا  هب  ارم  یگرزب  راک  ینالف  تفگ : 
 . یشخبب ارم  وت  هکنیا  ات  تسا  هدرک  يراددوخ  نم  نتفریذپ  زا  میالوم 

 . دشخبب ار  وت  دنوادخ  تفگ :  میهاربا 

ار وا  هراـبود  دومن ،  يراددوخ  راـک  نیا  زا  درک و  اـیح  میهاربا  راذـگب ،  نم  تروص  رب  ار  دوخ  ياـپ  داد  مسق  ار  وا  نیطقی  نب  ّیلع 
 . درک رارصا  داد و  مسق 

رب راوس  دیدرگ و  جراخ  وا  هناخ  زا  سپـس  شاب ،  دهاش  وت  ایادخ  تفگ :  یم  وا  داهن و  نیطقی  نب  ّیلع  تروص  رب  ار  شیاپ  میهاربا 
 ، دیناسر مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  يارس  هب  هنیدم  رد  ار  وا  بش  نامه  و  تشگرب ،  دش و  بسا 
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(1)  . دنتفریذپ تمدخ  هب  دنداد و  هار  ار  وا  ًاروف  مالسلا  هیلع  ماما  دیبلط ،  دورو  هزاجا  نوچ  و 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  جاّرد  نب  لیمج  زا  هرس  سدق  یکجارک   - 8  / 423

؟  منک وگزاب  ار  رباج  ریسفت  مدرم  يارب  مدرک :  ضرع  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب 

اْنیَلَع َّنإ  َُّمث  مَُهبایإ ×  اْنَیلإ  َّنإ  «؟  يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دننک ،  شخپ  ار  نآ  ادابم  وگم ،  دـنا  هیامورف  تسپ و  هک  اهنآ  هب  دومرف : 
 . (2)« مَُهباسِح

 : دومرف یلب .  مدرک :  ضرع 

، انتموکح زاجأف  هیف  هَّللا  یلع  انمکح  هَّللا  نیبو  مهنیب  ناک  امف  انتعیـش  باسح  انّالو  نیرخآلاو  نیلّوألا  هَّللا  عمجو  همایقلا  موی  ناک  اذإ 
.حفصو یفع  نم  ّقحأ  نحنف  مهنیبو  اننیب  ناک  امو  انل ، هوبهوف  مهنم  هانبهوتسا  سانلا  نیبو  مهنیب  ناک  امو 

هب تبسن  ام  هاگنآ   (3) دیامن راذـگاو  ام  هب  ار  نایعیـش  باسح  دروآ ،  درگ  ار  قیالخ  همه  دـنوادخ  دـسر و  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
اهنآ و نیب  هک  یفالتخا  هب  تبسن  و  مینادرگ ،  یم  یـضار  ار  دنوادخ  مینک و  یم  يرگیجنایم  تسا  دنوادخ  اهنآ و  نیب  هک  یفالتخا 
ام تسا  اهنآ  ام و  نیب  هک  یفالتخا  هب  تبسن  دنـشخب و  یم  ام  رطاخب  ار  نایعیـش  اهنآ  مینک و  یم  شـشخب  بلط  مدرم  زا  تسا  مدرم 

(4)  . مینک رظن  فرص  دوخ  ّقح  زا  هدیشخب و  ار  اهنآ  هک  میرتراوازس 

(5)  . تسا هدرک  رکذ  زین  یفاک  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  ار  تیاور  نیا  ریظن  و 

85/48 ح 105. راونألا :  راحب  ، 100 تازجعملا : نویع  - 1
 . هیآ 26 25 هیشاغ ،  هروس  - 2

« مکیلع مهباسحو  مکیلإ  قلخلا  بایإو   : » مییامن یم  ضرع  هدرک و  باطخ  ناراوگرزب  نآ  هب  هعماج  ترایز  رد  هک  روط  ناـمه  - 3
رد دنتـسه ،  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  یهن  رما و  راد  هدهع  ناشیا  اریز  تسا ، » امـش  اب  ناشیا  باسح  امـش و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  »

 . دهد یم  رارق  ار  نآ  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  يارب  وا  تسادخ و  تسد  هب  روما  همه  رایتخا  هک  یلاح 
 . 456/4 ح 6 ناهرب :  ریسفت  و 267/24 ح 34 ،  50/8 ح 57 ، راونألا : راحب  788/2 ح 7 ،  تایآلا : لیوأت  - 4

337/7 ح 24. راونألا :  راحب  159/8 ح 154 ، یفاکلا :  - 5
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يذغاک يور  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  يرفعج  هَّللادـبع  نب  هزمح  زا  صاصتخإ »  » باتک رد  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش   - 9  / 424
امهیلع رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  ار  نآ  و  ددرگ ، » یم  نایامن  یئودرگ  هعطق  دننامه  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ایند  انامه   : » متـشون

ما هدرکن  راکنا  ار  نآ  نم  دنا ،  هدرک  تیاور  ار  یثیدـح  ام  ناتـسود  نارای و  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  مدومن و  میدـقت  مالـسلا 
 . مونشب امش  دوخ  زا  مراد  تسود  یلو 

 : دومرف تسا ،  هدمآ  راوگان  وا  رب  هک  مدرک  نامگ  نم  دیچیپ ،  ار  نآ  سپس  دومرف و  هتشون  نآ  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  ماما 

 . میدأ یف  هلّوحف  ّقح  وه 

(2)  . (1) نک لقتنم  تسوپ  هب  ار  نآ  سپ  تسا ،  ّقح  هدش  هتشون  هچنآ 

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوـسا  نب  میهاربا  زا  هللا  همحر  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم   - 10  / 425
 : دومرف تشاد و  هارمهب  رون  زا  يا  هبرح  دمآ  دورف  یتقو  و  تفر ،  الاب  نامسآ  هب  هک  مدید  ار  مالسلا 

.هبرحلا هذهب  هتنعطل  تئش  ول  دیشرلا -  ینعی  اذهب - !؟ یننوفّوُختأ 

 . مزاس یم  حورجم  یمخز و  هبرح  نیا  اب  ار  وا  مهاوخب  رگا  دیناسرت ،  یم  دیشر -  ینعی  صخش -  نیا  هب  ارم  ایآ 

(3)  . درک دازآ  ار  ترضح  نآ  دش و  شوهیب  راب  هس  دیسر  دیشر  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 

هب شیاپ  اب  یسک  مدرک  ساسحا  هاگان  هک  مدوب  هدیباوخ  دوخ  رتسب  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  ناّبت  دمحا  زا  زین  و   - 11  / 426
 ، ینالف دیوگ :  یم  دنز و  یم  نم 

نک لقتنم  تسوپ  هب  ار  هتشون  نیا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  انامه  دسیون :  یم  هلمج  نیا  نایب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  - 1
 . دشاب رتشیب  نآ  ماود  ات  سیونب  هدش  یغّابد  تسوپ  يور  ار  نآ  ینعی 

 . و 368/25 ح 12 145/2 ح 12 ،  راونألا :  راحب  408 ح4 ، تاجردلا : رئاصب  ، 217 صاصتخإلا : - 2
201/6 ح 15. زجاعملا : هنیدم  322 ح 15 ،  همامإلا : لئالد  163 ح4 ، تازجعملا : رداون  - 3
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 . تسین مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  وریپ  هعیش و  ندیباوخ  زرط  نیا 

 : دومرف نم  هب  تسا ،  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مدید  مدرک  هاگن  تفرگرب ،  رد  ارم  وا  متساخرب ،  اج  زا  كانساره 

 . ریگب وضو  زامن  يارب  دمحا !  يا 

درک جراخ  ارم  اجک  زا  هنوگچ و  وا  مناد  یمن  دوب  هتـسب  رد  هکنآ  اب  درک ،  جراخ  هناخ  ِرد  زا  تفرگ و  ارم  تسد  متفرگ  وضو  یتقو 
رد رد  مه  ارم  دـش ،  راوس  نآ  رب  درک و  زاب  ار  نآ  نامـسیر  تسا  هداـمآ  ناـشیا  يارب  هدـش و  هتـسب  يرتش  مدـید  هناـخ  نوریب  رد   ؟

 : دومرف درک و  هدایپ  ارم  یّلحم  رد  درب  هار  هک  یهاتوک  تّدم  دیناشن ،  دوخ  فیدر 

ادـخ و مدرک :  ضرع  یتسه ؟  یناکم  هچ  رد  یناد  یم  ایآ  دـمحا !  يا  دومرف :  سپـس  ناوخب ،  زاـمن  تعکر  راـهچ  تسیب و  اـجنیا 
 . دنناد یم  رتهب  وا  لوسر  دنزرف  لوسر و 

 . تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مّدج  ربق  نیا  دومرف : 

هداتسیا یگمه  نانابهگن  اهگـس و  مدید  دش ،  هفوک  دراو  تفر  هک  یمک  هار  دیناشن ،  دوخ  رـس  تشپ  ارم  دش و  بکرم  راوس  سپس 
 : دومرف درک و  دجسم  دراو  ارم  دننیب ،  یمن  يزیچ  ایوگ  اّما  دنا 

؟  تسا اجک  اجنیا  یناد  یم  ایآ  دومرف :  لاوئس  نآ  زا  سپ  و  ناوخب ،  اجنآ  رد  زامن  تعکر  هدفه 

 . تسا تشطلا  تیب  نیا  تسا و  هفوک  دجسم  نیا  دومرف :  هن ،  مدرک :  ضرع 

زاـمن تعکر  راـهچ  تسیب و  زین  اـجنیا  رد  دومرف :  درک و  هداـیپ  ارم  دومیپ  هار  هک  یمک  اردـقم  درک و  راوس  ارم  دـش و  راوس  سپس 
؟  تسا اجک  اجنیا  یناد  یم  ایآ  دمحا !  يا  درک :  لاوئس  نآ  زا  دعب  و  ناوخب ، 

 . دنتسه رتاناد  وا  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  مدرک :  ضرع 

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مّدج  ربق  نیا  دومرف : 

؟  یتسه اجک  دومرف :  درک و  ما  هدایپ  یمک  هار  ندومیپ  زا  سپ  درک و  راوس  ارم  دش و  بکرم  رب  راوس  رگید  راب 

 . دنرتاناد وا  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  مدرک :  ضرع 
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 . تسا مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ربق  نیا  دومرف : 

مارحلا و تیب  نآ  زا  لبق  نم  دومن ،  هّکم  لخاد  درک و  ما  هدایپ  یهاتوک  هار  ندومیپ  زا  سپ  درک و  راوس  زین  ارم  دش و  راوس  ًادّدجم 
 : دومرف نم  هب  متخانش ،  یم  ار  بارشلا  تیب  مزمز و  هاچ  هّکم و 

 . دنتسه رتاناد  وا  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  مدرک :  ضرع  هرابود  نم  یتسه ؟  اجک  یناد  یم  ایآ  دمحا !  يا 

 . تسا بارشلا  تیب  نیا  و  مزمز ،  نیا  هبعک و  نیا  هّکم و  نیا  دومرف : 

تسیب و مه  اجنآ  رد  دومن ،  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  رانک  ّیبنلا و  دجـسم  رد  درب و  هار  يرـصتخم  ارم  رگید  راب 
؟  تساجک اجنیا  یناد  یم  ایآ  دیسرپ :  نم  زا  نوچ  و  میدناوخ ،  زامن  تعکر  راهچ 

 . دنرتاناد وا  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  مدرک :  ضرع 

 . تسا ترضح  نآ  فیرش  ربق  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دجسم  نیا  دومرف : 

 : دومرف هاگنآ  دومن ،  ریبح  یبا  بعش  دراو  درب و  هار  يرصتخم  ارم  سپس 

.معن تلق : مامإلا ؟ تالالد  نم  کیُرا  نأ  دیرت  دمحأ ؛  ای 

هّیقن ءاضیب  یه  تعجر  یّتح  سمـشلابو  میظعلا ، رونلاب  انیلإ  راهنلا  لبقأف  لبقأ ، راهن ؛  ای  لاق : ّمث  اّنع ، لیللا  ربدأف  ربدأ ، لیل ؛  اـی  لاـق :
.لاوزلا انیّلصف 

؟  مهد ناشن  وت  هب  تماما  لئالد  ماما و  ياهتمالع  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دمحا !  يا 

 . یلب مدرک :  ضرع 

 . دش دیدپان  دینادرگرب و  ور  ام  زا  بش  ًاروف  نادرگرب ،  ور  بش  يا  دومرف : 

دش و رهاظ  دروآ و  يور  ام  هب  شیافصاب  ینارون و  دیشروخ  دایز و  یئانشور  اب  زور  سپ  روآ .  يور  ام  هب  زور ،  يا  دومرف :  سپس 
 . میدناوخ ار  رهظ  زامن  ام 

 ، میدـناوخ ار  برغم  زاـمن  اـم  دومن و  رهاـظ  ار  دوخ  هرهچ  بش  ًاروـف  روآ ،  يور  بش  يا  نادرگرب و  ور  زور !  يا  دوـمرف :  سپس 
 . تسا یفاک  نم  يارب  رادقم  نیا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  یلب  مدرک :  ضرع  يدرک ؟  هدهاشم  بوخ  دومرف :  نم  هب  سپس 

هب دیناسر ،  تسا  یکچوک  فرظ  دننام  نآ  هب  تبسن  ایند  دراد و  هطاحا  ایند  هب  هک  یهوک  رانک  ات  داد  يرـصتخم  ریـس  ارم  رگید  راب 
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؟  یتسه اجک  یناد  یم  ایآ  دمحا !  يا 

 . دنتسه رتاناد  وا  لوسر  دنزرف  ادخ و  لوسر  ادخ و  مدرک :  ضرع 

 . دندوب هدیشوپ  گنر  دیفس  ياهسابل  هک  مدید  اجنآ  ار  یهورگ  دراد ،  هطاحا  ایند  هب  هک  تسا  یهوک  نیا  دومرف : 

خساپ اهنآ  مدرک و  مالس  زین  نم  درک و  مالـس  اهنآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  یـسوم  موق  اهنیا  دمحا !  يا  دومرف : 
 . مدش هتسخ  مدرک :  ضرع  نآ  زا  سپ  دنتفگ . 

 . باوخب دومرف :  نم  هب  هتشادرب و  مدق  کی  ًاروف  یلب ،  مدرک :  ضرع  يریگب ؟  مارآ  دوخ  رتسب  يور  یهاوخ  یم  دومرف : 

(1)  . مدناوخ لزنم  رد  ار  حبص  زامن  متساخرب و  یتّدم  زا  سپ  و  مدرک ،  هدهاشم  باوخ  لاح  رد  ملزنم  رد  ار  دوخ  ناهگان 

یماگنه درک ،  یم  یگدـنز  روباشین  رد  هک  دوب  يا  هنمؤم  نز  هطیطـش  دـیوگ :  یم  بقانم »  » باتک رد  بوشارهـش  نبا   - 12  / 427
هک يا  هتفاب  اب  هارمه  ار  یمهرد  مه  وا  دنتسرفب ،  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  يوسب  یلاوما  دنتساوخ  روباشین  نایعیـش  هک 

دوب هداتـسرف  نامیااب  نز  نیا  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسرف ،  تشاد  شزرا  مهرد  راـهچ  دوب و  هتـشر  دوخ  تسد  اـب  ار  شا  هبنپ 
 : دومرف هدنروآ  هب  تفریذپ و 

 . هّرصلا هذه  اهطعأو  یمالس  هطیطش  غلبأ 

 . هدب وا  هب  ار  لوپ  هسیک  نیا  ناسرب و  هطیطش  هب  ارم  مالس 

 . دوب مهرد  لهچ  هسیک  نآ  رد  و 

تـسدب شا  هبنپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هیرق  ادیـص  هیرق  ناـمدوخ  هدـکهد  زا  هک  ار  دوخ  ياـهنفک  زا  يا  هعطق  و  دومرف :  سپس 
 . متسرف یم  هیده  وا  يارب  تسا  هتشر  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رتخد  همیلح  مرهاوخ  هدمآ و 

تشاد هک  يرتش  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تفر  ایند  زا  هنمؤم  نز  نیا  یتقو  و 

276/6 ح 74. زجاعملا : هنیدم  343 ح 45 ، همامإلا : لئالد  160 ح3 ، تازجعملا : رداون  - 1
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 659 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_596_1
http://www.ghaemiyeh.com


597 ص :

دش و هناور  درک و  ارحص  هب  ور  دش و  راوس  دوخ  رتش  رب  سپـس  تخاس ،  مهارف  ار  وا  نفد  تامّدقم  و  تفای ،  روضح  شرکیپ  رانک 
 : دومرف

 . مکسفنأ یف  هَّللا  اوقّتاف  متنک ،  دلب  ّيأ  یف  مکزئانج  روضح  نم  انل  ّدبال  مالسلا  مهیلع  هّمئألا  نم  يارجم  يرجی  نمو  ّینإ 

دوخ روما  رد  سپ  مینک ،  ادیپ  روضح  دیشاب  هک  يرهش  ره  رد  امـش  نفد  مسارم  رد  دیاب  دوخ  نامز  رد  مادک  ره  ناماما  رگید  نم و 
(1)  . دینک هشیپ  اوقت 

 : تسا هدومن  لقن  هنوگ  نیا  ار  نآ  لیذ  هدرک و  رکذ  بقانملا » بقاث   » باتک رد  یسوط  یلع  نب  دّمحم  ار  تیاور  نیا 

امهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  دندرک ،  عامتجا  شا  هزانج  رب  ندناوخ  زامن  يارب  نایعیش  هوبنا  تفر  ایند  زا  هطیطـش »  » هک یماگنه 
دناوخ زامن  هنمؤم  نز  نآ  رکیپ  رب  عمج  نآ  اب  دش و  هدایپ  بکرم  زا  و  تفای ،  روضح  اجنآ  رد  دوب  هدـش  راوس  يرتش  رب  هک  مالـسلا 

وا ربق  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  ربق  كاـخ  زا  دوب و  هنحـص  نآ  دـهاش  دـنداهن  یم  ربق  ناـیم  رد  ار  وا  هک  یماـگنه  و 
(2)  . تخیر

هب ّجح  ماجنا  يارب  لاس 149  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یخلب  قیقـش  زا  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا   - 13  / 428
تکرح ّجـح  يارب  دـنا و  هدومن  تنیز  هک  مدـید  ار  یهوـبنا  ّتیعمج  اـجنآ  رد  مدرک ،  لزنم  مدیـسر  هک  هّیـسداق  هب  متخادرپ ،  رفس 

هماج هدیشوپ و  دوخ  ياهسابل  يالاب  یمشپ  یسابل  هک  داتفا  یفیعض  نوگمدنگ  هرهچوکین  ناوج  هب  ممـشچ  نایم  نیا  رد  دنا ،  هدرک 
یم تسا و  هّیفوص  هفیاط  زا  ناوج  نیا  متفگ :  دوخ  اب  تسا ،  هتـسشن  مدرم  زا  ادـج  هدرک و  دوخ  ياـپ  هب  نیلعن  هدـیچیپ و  دوخب  يا 

نونکا مسق  ادخب  دزادنیب ،  نارگید  شود  هب  ار  دوخ  تمحز  دشاب و  مدرم  رابرس  هار  نایم  رد  دهاوخ 

رـصتخم ار  نآ  هللا  همحر  فـّلؤم  تسا ؛  ینـالوط  ثیدـح  نیا  ح 100 .  73/48 راونألا :  راـحب  ، 291/4 بوشارهـش : نبا  بقانم  - 1
 . تسا هدومن 

411/6 ح 144. زجاعملا : هنیدم  720/2 ح 24 ،  جئارخلا : 439 ح5 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 2
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 : دومرف دید  ارم  هکنیمه  متفر ،  وا  کیدزن  سپ  منک ،  یم  شنزرس  خیبوت و  ار  وا  مور و  یم  وا  دزن 

هانگ اهنامگ  زا  یـضعب  انامه  دـینک ،  بانتجا  اـهنامگ  زا  يرایـسب  زا   » (1)« ٌْمثإ ِّنظلا  َضَْعب  َّنإ  ِّنظلا  َنـِم  ًاریثَـک  اوـُِبنَتْجا   ! » قیقـش يا 
« . تسا

هدـنب وا  ًامتح  داد ،  ربخ  نم  نطاب  زا  درک و  رکذ  ارم  مسا  وا  دوب ،  یبیجع  زیچ  متفگ :  دوخ  اب  تفر ،  درک و  اهر  ارم  دومرف و  ار  نیا 
 . دنک لالح  ارم  هک  منک  تساوخرد  وا  زا  مناسرب و  وا  هب  دیاب  ار  دوخ  تسا ،  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  زا  يا 

میدیسر هصقاو  مانب  هار  نایم  رد  یلزنم  هب  نوچ  دیدرگ ،  دیدپان  نم  ناگدید  زا  وا  مدیـسرن و  وا  هب  یلو  مدرک  بیقعت  ار  وا  هلجع  اب 
نیا متفگ :  تسا ،  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  دزرل و  یم  شندب  ءاضعا  دناوخ و  یم  زامن  مدید  ار  وا  میدمآ ،  دورف  اجنآ  و 
 . دنک لالح  ارم  هک  مهاوخب  وا  زا  مور و  وا  دزن  منک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مدوب ،  وا  يوجتسج  رد  هک  تسا  نم  هدشمگ  نامه 

 : دومرف دید  ارم  هک  نیمه  متفر  وا  فرطب  هاگنآ  دش ،  غراف  شزامن  زا  تسشن و  ات  مدرک  ربص  یمک  سپ 

هک ار  یسک  ما  هدنزرمآ  نم   » (2)« يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّینإَو   : » نک توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  قیقش ؛  يا 
«. درادرب مدق  تیاده  قیرط  رد  سپس  دنک و  وکین  راک  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت 

نم و نطاب  زا  هک  تسا  مّود  هبترم  نیا  تسا ،  لادـبا  زا  ًامتح  ناوج  نیا  متفگ :  تفر .  درک و  اهر  ارم  دومن  تئارق  ار  هیآ  نیا  نوچ 
رد هداتسیا و  هاچ  رانک  ناوج  نآ  مدید  میدیسر  هلابز  هاگلزنم  هب  نوچ  داد ،  ربخ  نم  یناهن  ّرس 

 . هیآ 12 تارجح ،  هروس  - 1
 . هیآ 82 هط ،  هروس  - 2
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هک مدینـش  درک و  نامـسآ  هب  یهاگن  سپ  داتفا ،  هاچ  نایم  شتـسد  زا  هلایپ  ناهگان  درادرب ،  بآ  دـهاوخ  یم  هتفرگ  يا  هلایپ  تسد 
 : تفگ یم 

ءاملا یلإ  تئمظ  اذإ  یّیر  تنأ 

اماعطلا تدرأ  اذإ  یتوقو 

 . منک اذغ  هدارا  هک  یتقو  نم  ماعط  توق و  و  موش ،  یم  بآ  هنشت  هک  یماگنه  نم  ندش  باریس  هیام  ییوت 

 . ریگم نم  زا  ار  نآ  مرادن ،  هلایپ  نیا  زا  ریغ  نم !  رورس  يا  ادنوادخ ! 

راـهچ تفرگ و  وـضو  سپ  درک ،  رپ  بآ  زا  درک و  زارد  ار  دوـخ  تسد  وا  دـمآ و  ـالاب  هاـچ  بآ  مدـید  مسق  ادـخب  دـیوگ :  قـیقش 
 ، دـیماشآ داد و  تکرح  ار  نآ  تخیر و  هساک  نایم  رد  تشادرب و  اهگیر  نآ  زا  تفر ،  یگیر  ّلت  فرط  هب  دـناوخ و  زاـمن  تعکر 

تیانع امش  هب  دنوادخ  هچنآ  هدنامیقاب  یتدایز و  زا  مدرک :  ضرع  تفگ  ار  مخـساپ  یتقو  مدرک و  مالـس  وا  رب  متفر و  وا  يوسب  نم 
 . امرف تمحرم  مه  نم  هب  هدرک 

.ّکبرب کّنظ  نسحأف  هنطابو  هرهاظ  انیلع  هَّللا  همعن  لزت  مل  قیقش ، ای  دومرف : 

 . نادرگ وکین  تراگدرورپ  هب  ار  دوخ  نامگ  تسا ،  ام  لاح  لماش  راگدرورپ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  هراومه  قیقش !  يا 

رتذیذل مسق  ادخب  هدش و  تسرد  رکش  بآ و  زا  هک  تسا  یئابروش  مدید  مدیماشآ  نآ  زا  دومرف ،  تمحرم  نم  هب  ار  هساک  نآ  سپ 
 . متشادن لیم  یندیشون  اذغ و  هب  یتّدم  ات  مدیدرگ و  باریس  مدش و  ریس  سپ  مدوب  هدیماشاین  يزیچ  زگره  نآ  زا  رتوبشوخ  و 

هداتسیا زامن  هب  لماک  عوشخ  اب  مدید  بارـشلا  هّبق  رانک  ار  وا  دوب  هتـشذگ  همین  زا  یبش  میدش ،  هّکم  دراو  ات  مدیدن  ار  وا  نآ  زا  دعب 
ادخ حیبست  هب  یتّدم  تسشن و  شزامن  هاگیاج  رد  دش  رهاظ  حبص  هدیپس  یتقو  دیـسر و  نایاپ  هب  بش  ات  درک  هیرگ  هلان و  هتـسویپ  و 

هب مه  نم  دش ،  جراخ  درک و  فاوط  هبعک  درگ  راب  تفه  نآ  زا  دعب  دروآ و  اجب  ار  حبص  زامن  تساخرب و  سپس  تخادرپ ، 
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شنامالغ نارای و  ناتـسود و  وا  فارطا  مدـید  دوب  اهنت  هک  مدرک  هدـهاشم  وا  زا  هار  نیب  رد  هچنآ  فالخرب  و  متفر ،  نوریب  وا  لابند 
لاوئـس ناشیا  نایفارطا  زا  یکی  زا  دنروآ ،  یم  لمع  هب  مارتحا  لیلجت و  وا  زا  دننک و  یم  مالـس  وا  رب  مدرم  دنخرچ ،  یم  راو  هناورپ 

؟  تسیک ناوج  نیا  مدرک 

 . تسا مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  داد :  باوج 

يراوـگرزب نینچ  لـثم  زا  یلو  دوـب ،  زیگنا  تفگـش  بیجع و  دوـب  وا  ریغ  زا  رگا  مدرک  هدـهاشم  هـک  یتاـمارک  بئاـجع و  مـتفگ : 
 . درادن بّجعت  هنوگچیه 

« راونألا راحب   » فیرش باتک  رد  ار  نآ  زا  یضعب  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  و  دنا ،  هدروآرد  رعـش  هب  ارعـش  زا  یـضعب  ار  تیاکح  نیا 
 : مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدرک  رکذ 

دهاش امب  هنع  ّیخلبلا  قیقش  لس 

رصبأ ناک  يّذلا  امو  هنم 

ًاصخش تنیاع  تججح  اّمل  لاق 

رمسأ مسجلا  لحان  نوللا  بحاش 

داز هل  سیلو  هدحو  ًارئاس 

رّکفتأ ًامئاد  تلز  امف 

سانلا لأسی  ّهنأ  تمّهوتو 

ربکألا ُّجحلا  ّهنأ  ردأ  ملو 

لوزن نحنو  هتنیاع  ّمث 

رمحألا بیثکلا  یلع  دیف  نود 

هبرشیو ءانإلا  یف  لمرلا  عضی 

ّریحم یلقعو  هتیدانف 
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هنم ینلوانف  هبرش  ینقسا 

رّکسو ًاقیوس  هتنیاعف 

؟ اذه کی  نم  جیجحلا  تلأسف 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مامإلا  اذه  لیق 

 . تسا هدیمهف  هدید و  هچنآ  مالسلا و  هیلع  مظاک  ترضح  زا  هدرک  هدهاشم  هچنآ  زا  نک  لاؤس  ار  یخلب  قیقش 

 . نوگمدنگ يا  هرهچ  اب  مادنا  رغال  هدیرپ ،  گنر  مدید  ار  یصخش  متفر  ّجح  هک  یماگنه  تفگ : 

 . مدرک یم  هشیدنا  وا  راک  رد  هتسویپ  تشادن ،  هارمهب  يا  هشوت  داز و  چیه  تفر و  یم  اهنت 

 ، تساوخ دهاوخ  مدرم  زا  دشاب  هتشاد  جایتحا  هچنآ  وا  هک  مدرک  نامگ  دوخ  اب 
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 . تسا ّجح  تقیقح  حور و  ربکا و  ّجح  دوخ  وا  هک  متسنادن  و 

 . مدید یخرس  رازگیر  ّلت  يور  رب  دیف  مانب  یهاگلزنم  رد  ار  وا  سپس 

 . دوب هدش  نادرگرس  ملقع  هکیلاح  رد  مدز  ادص  ار  وا  نم  دیماشآ ،  یم  تخیر و  یم  دوخ  فرظ  رد  اهگیر  نآ  زا 

 . تسا رکش  اب  هتخیمآ  یقیوس  مدید  دومرف ،  تمحرم  نم  هب  سپ  ناشچب ،  یتبرش  مه  نم  هب 

(1)  . تسا مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نیا  دنتفگ :  تسیک ؟  صخش  نیا  مدرک  لاؤس  نارازگ  ّجح  زا 

هک یلاح  رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دنک :  یم  لقن  دّـجهتم »  » باتک رد  هرـس  سدـق  یـسوط  خیـش   - 14  / 429
 : درک یم  ضرع  داهن  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  تروص 

(2)  . مالسلا مهیلع  دّمحم  لآو  دّمحم  هیالوو  کتیالو  نم  ّیلع  هب  تمعنأ  ام  ینبلستال  ّمهّللا 

 . ریگم نم  زا  يا  هدومرف  تمحرم  نم  هب  هک  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  تیالو  دوخ و  تیالو  تمعن  اراگدرورپراب ! 

 : دنسیون یم  امهّرس  سّدق  یسلجم  هماّلع  سوواط و  نب  دّیس   - 15  / 430

 . هّلصتملا تاعارضلاو  هریثکلا  هاجانملاو  هریزغلا ،  عومدلاو  هلیوطلا ،  هدجسلا  فیلح  هیلع  هَّللا  مالس  ناک 

(3) « . دوب یهلا  هاگرد  هب  هلان  عّرضت و  ناوارف و  تاجانم  نازیر و  کشا  ینالوط و  ياه  هدجس  اب  مزالم  هتسویپ  ترضح  نآ  »

317 همامإلا : لئالد  194/6 ح7 ، زجاعملا : هنیدم  80/48 ح 102 ، راونألا :  راحب  ، 62/2 لوؤسلا : بلاطم  ، 213/2 هّمغلا : فشک  - 1
.215 هّمهملا : لوصفلا  ، 348 ّصاوخلا : هرکذت  ، 362 هّدوملا : عیبانی  ح6 ،

( . فالتخا یمک  اب   ) لئاسلا حالف  زا  214/86 ح 27  راونألا :  راحب  توریب ،  پاچ   41 دّجهتملا :  حابصم  - 2
زا لـقن  هب  ار  نآ  هک  « 17/102 راونألا :  راحب   » هب دـینک  هعجارم  تسا .  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  ترایز  نمـض  رد  تـالمج  نیا  - 3

 . تسا هدرک  رکذ  « 382 رئازلا :  حابصم  »
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ینیب ناوختسا  وا و  كرابم  یناشیپ  رب  هدجس  يدایز  رثا  رب  هک  یئاه  هنیپ  تفرگ و  یم  تسدب  یچیق  هک  تشاد  يا  هرهچ  هایس  مالغ 
(1)  . دیرب یم  دش  یم  هتسب  شا 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  يورق و  هَّللادبع  نب  دمحا  زا  هرس  سدق  قودص  خیش   - 16  / 431

زا تفگ :  متفر  وا  کیدزن  نوچ  ایب ،  کیدزن  تفگ :  نم  هب  دوب ،  هتـسشن  شا  هناخ  ماب  رب  هکیلاح  رد  مدـش  دراو  عیبر  نب  لـضف  رب 
نیمز يور  رب  هک  منیب  یم  ار  يا  هماـج  متفگ :  ینیب ؟  یم  هچ  درک  لاؤس  مدرک  هاـگن  یتـقو  نک ،  هاـگن  ار  قاـتا  نآ  ناـیم  ـالاب  نیا 

 . نک هاگن  رتهب  هرابود  تفگ :  تسا ،  هدش  هدنکفا 

 : تفگ نم  هب  دیسرپ  هک  يرگید  تالاؤس  زا  سپ  تسا ،  هدجس  لاح  رد  ایوگ  يدرم  متفگ :  مدرک  هاگن  ّتقد  اب  نوچ 

هک یلاح  نیا  رد  زج  ار  وا  هاـگچیه  منک ،  یم  تبقارم  ار  وا  زور  بش و  نم  تسا ،  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  نیا 
هدجس هب  سپس  دزادرپ ،  یم  زامن  بیقعت  هب  دیـشروخ  عولط  ماگنه  ات  دناوخ  یم  هک  ار  حبـص  زامن  وا  ما ،  هدرکن  هدهاشم  ینیب  یم 

ربخ وا  هب  درک  لصاح  عالّطا  ناذا  تقو  زا  نوچ  هک  هدومن  شرافس  ار  یسک  دهد و  یم  همادا  ار  شا  هدجس  رهظ  ناذا  ات  دور و  یم 
دوخ ینالوط  هدجـس  رد  وا  هک  ممهف  یم  نم  و  دـناوخ ،  یم  زامن  دریگب  يا  هزات  يوضو  هکنیا  نودـب  دزیخ و  یم  رب  هاـگنآ  دـهد ، 

سپـس تسا ،  هدجـس  لاح  رد  بورغ  ات  دوش  یم  غراف  نآ  تاـبیقعت  لـفاون و  رـصع و  رهظ و  زاـمن  زا  نوچ  و  تسا ،  هتفرن  باوخب 
 . دناوخ یم  ار  برغم  زامن  دراد  هک  یئوضو  نامه  اب  دزیخ و  یمرب 

اب دروآ  یم  اجب  ار  نآ  تابیقعت  لفاون و  ءاشع و  برغم و  زامن  نوچ  و 

تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  ینالوط  ثیدح  کی  نمض  « 77/1 مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش  - 1
 . نمض ح 5 رطس 166/85 1 ح 16 و 213/95   216/48 راونألا :  راحب  ، 
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دروآ و یم  اجب  يا  هدجـس  نآ  زا  دعب  دیامن و  یم  وضو  دیدجت  سپـس  دـنک ،  یم  راطفا  دـنروآ  یم  وا  يارب  هک  يرـصتخم  ياذـغ 
زامن هب  دریگ و  یم  وضو  هرابود  دزیخ و  یمرب  سپـس  دنک ،  یم  یکبـس  باوخ  هاتوک و  تحارتسا  دراد  یمرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ 

یم اجب  ار  حبـص  زامن  دـهد  یم  ربخ  ار  رجف  عولط  تقو  وا  هب  شمـالغ  نوچ  و  تسا ،  لوغـشم  زاـمن  هب  رجف  عولط  اـت  دتـسیا و  یم 
(1)  . ...تسا وا  شور  نیا  هک  تسا  لاسکی  تّدم  و  دروآ ، 

هکلب لداع  کی  ندوب  یفاـک  دـحاو و  ربخ  ّتیجح  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  زا  تیاور  نیا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
تلالد و  تسا ) یعرش  لیلد  تسا و  تّجح  وا  لوق  دشاب  رفن  کی  ولو  داد  يربخ  نئمطم  صخـش  رگا  ینعی   ) دامتعا دروم  رفن  کی 
دراوم ماـمت  رد  و  یجراـخ ،  تاـعوضوم  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا  یعرـش  یهار  یهاوگ  تداهـش و  ینعی  هنّیب  هکنیا  رب  دـنک  یم 

تداهش اب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  ثحب  دهاش  هک  یتیاور  رد  تسا ،  طرـش  دّدعت  نآ  رد  هک  اعّدا  عازن و  دراوم  رد  زج  تسا  هنوگنیا 
ادـیپ تقو  ندـش  لخاد  هب  ملع  وا  هتفگ  اب  و  تسا ،  هدومن  زارحا  دـشاب  رجف  عولط  اـی  لاوز  تقو  هک  ار  یجراـخ  عوضوم  رفن  کـی 

نیا هب  اذـل  ملع ،  لیـصحت  زا  تسا  هتـشادن  نّکمت  ندوب  ینادـنز  رطاخ  هب  ماما  دروم  نیا  رد  هک  دـهد  لامتحا  یـسک  رگا  و  هدرک ، 
 . تسا يدیعب  لامتحا  تسا ،  هدومن  افتکا  رادقم 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 17  / 432

(2)  . یسفنب هَّللاو  مهتیقوف  مه ،  وأ  یسفن  ینّریخف  هعیشلا  یلع  بضغ  هَّللا  ّنإ 

107/48 ح9. راونألا :  راحب  ، 318/4 بوشارهش : نبا  بقانم  سلجم 29 ،  210 ح 19  قودص :  یلاما  - 1
379/6 ح 124. زجاعملا : هنیدم  260/1 ح5 ، یفاکلا :  - 2
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اهنآ دوخ  ای  منک و  لّمحت  اهنآ  فرط  زا  نم  ار  تبوقع  هک  دومن  ّریخم  ارم  درک و  بضغ  اهنآ  رب  هعیـش  هانگ  رطاخ  هب  دنوادخ  انامه 
 . مدرک ظفح  ار  نایعیش  مدیرخ و  دوخ  ناج  هب  ار  نآ  نم  مسق  ادخب  دنوش ،  تبوقع 

ام ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل   » هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  تسا  يریسفت  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  شیامرف  دییأت  دیوگ :  ّفلؤم 
 : دنا هدومرف  دزرمایب » هدز  رس  وت  زا  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  ات   » (1)« ِکْبنَذ ْنِم  َمَّدَقَت 

(2)  . تسا تّما  ناهانگ  هدز ،  رس  وت  زا  هک  یناهانگ  زا  دوصقم 

 . دنا هداد  ماجنا  اهنآ  فرط  زا  نایعیش  ياه  یهاتوک  اهدوبمک و  ناربج  رطاخب  ار  لامعا  زا  یضعب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا 

 : تسا هتفگ  هک  يرعاش  هب  دهد  ریخ  ادخ  و 

ام قوف  هّبحملا  ریسکإ  ّرذ  اذإ 

هلاحتسا ّيأ  بنذلا  لاحتسا  هانج 

 . دوش یم  نوگرگد  لماک  روطب  دهد و و  یم  تلاح  رییغت  تسشن ،  یهانگ  يور  رب  ّتبحم  يایمیک  رابغ  یتقو 

 . هیآ 2 حتف ،  هروس  - 1
 . دینک هعجارم   195/4 ناهرب : ریسفت  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  - 2
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مهد شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

 ، تسا ناراودیما  هیام  ناگدنامرد و  لیفک  هک  نماض  ماما 

ام يالوم  تیاده  نایاوشیپ  رون و  ناماما  زا  ماما  نیمتشه 

هیلع هَّللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  ترضح 
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هداتفا هار  هرمع  دصق  هب  يا  هّدع  هارمه  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  طیلس  نب  دیزی  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 1  / 433
نیا موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  مدرک ،  تاقالم  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اـب  یّلحم  رد  هار  نیب  مدوب ، 

؟  دیراد رطاخب  میتسه  نآ  رد  هک  ار  یّلحم 

؟  تسه ترطاخ  رد  زین  وت  ایآ  و  یلب ،  دومرف : 

ماما هب  مردـپ  میدرک ،  تاقالم  اجنیا  رد  دـیدوب  تناردارب  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  هارمه  هک  ار  امـش  مردـپ  نم و  یلب ،  متفگ : 
نم هب  دبای ،  یمن  یئاهر  گرم  زا  یسک  دیتسه و  موصعم  كاپ و  ناماما  یگمه  موش ،  امش  يادف  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص 

 . دنوشن فارحنا  یهارمگ و  راچد  دشاب و  نشور  اهنآ  فیلکت  صّخشم و  اهنآ  هار  هک  منک  وگزاب  ناگدنیآ  يارب  ات  وگب  یبلطم 

 : دومرف دومن و  هراشا  امش  هب  سپس  دنتسه ،  نم  نادنزرف  همه  اهنیا  یلب ،  دومرف : 

.مهایندو مهنید  رمأ  نم  هیف  اوفلتخا  امو  سانلا ، هیلإ  جاتحی  امب  هفرعملاو  ءاخسلاو  مهفلاو  مکحلا  مّلُع  دقو  مهدّیس  اذهو 

وا رد  هچنآ  و  دـنراد ،  زاـین  مدرم  هچنآ  هب  و  هدـش ،  هتخومآ  یگدنـشخب  مهف و  تمکح و  وا  هب  تسا ،  اـهنآ  همه  رورـس  اـقآ  نیا  و 
 . دراد تخانش  يویند  روما  ینید و  تالکشم  زا  دننک  فالتخا 
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مامت زا  هک  تسا  يرگید  ّتیـصوصخ  وا  رد  تسا و  یهلا  تمحر  ياـهرد  زا  يرد  وا  تسا ،  دروخرب  شوخ  قـالخا و  شوخ  وا  و 
 . تسا رتهب  اهنیا 

؟  تسیچ زایتما  ّتیصوصخ و  نآ  تیادف ،  مردام  ردپ و  درک :  ضرع  مردپ 

یم جراخ  ار  نآ  تمکح  تلیـضف و  رون و  شناد و  تّما و  نیا  سرداـیرف  سرداد و  وا  لـسن  زا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : 
 . تسا ناوجون  نیرتهب  دازون و  نیرتهب  وا  دنک ، 

.ثعشلا هب  ُّملیو  نیبلا  تاذ  هب  حلصیو  ءامدلا ، هب  ّلجوّزع  هَّللا  نقحی 

قافّتا عامتجا و  هب  ار  یگدـنکارپ  و  دـیامن ،  یم  رارقرب  شزاس  حلـص و  دارفا  نیب  دـنک و  یم  ظـفح  ار  اـهنوخ  وا  ببـس  هب  دـنوادخ 
 . دزاس یم  لیدبت 

هب دتـسرف و  یم  ار  شناراـب  وا  رطاـخب  دـنوادخ  دـنادرگ ،  یم  نمیا  ار  ناـسرت  دـیامن و  یم  ریـس  ار  هنـسرگ  دـناشوپ و  یم  ار  هنهرب 
مدرم يارب  تسا ،  شناد  وا  یـشوماخ  تمکح و  وا  راتفگ  تسا ،  ناوجون  نیرتهب  لاسنایم و  نیرتهب  وا  دـنک ،  یم  محر  شناگدـنب 

وا هکنآ  زا  لبق  دنسر  یم  ییاقآ  تدایس و  هب  وا  ناشیوخ  ناگتـسب و  دنراد و  فالتخا  هک  ار  هچنآ  دزاس  یم  نشور  دنک و  یم  نایب 
(1)  . ...دسر غولب  ّنس  هب 

تمحرم لبعد  هب  دوب  هدـش  هّیهت  كزان  مرن و  مشپ  زا  هک  ار  دوخ  گـنر  زبس  نهاریپ  ترـضح  نآ  تسا :  هدـش  تیاور   - 2  / 434
 : دومرف دومن و 

(2) .همتخ فلأ  نآرقلا  هیف  تمتخو  هعکر ،  فلأ  هلیل ] ّلک  یف   ] هلیل فلأ  هیف  تیّلص  دقف  صیمقلا ، اذهب  ظفتحا 

ار نآرق  هبترم  رازه  نآ  رد  و  ما ،  هدـناوخ  زاـمن  تعکر  رازه  یبـش  ره  نآ  رد  بش  رازه  نم  نک ،  يرادـهگن  بوخ  ار  نهاریپ  نیا 
 . ما هدرک  متخ 

ترضح تمدخ  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  لّضفم  زا  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 3  / 435
ترضح نآ  مدیسر  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

 ، 25/50 ح 17 راونألا :  راحب  ، 317 يرولا : مالعإ  ، 378/2 راربألا : هیلح  251/6 ح 58 ، زجاعملا : هنیدم  313/1 ح 14 ، یفاکلا :  - 1
 . 27 یسوط :  خیش  هبیغلا  ، 342 داشرإلا :

و 222/83 ح7. 238/49 ح7 ، راونألا :  راحب  سلجم 12 ، 359 ح 89  یسوط :  یلاما  - 2
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رب رد  یهاگ  تشاذگ و  یم  هناش  رب  یهاگ  دیکم ،  یم  ار  شنابز  دیـسوب و  یم  دوب ،  هتفرگ  نماد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـنزرف 
 : دومرف یم  تفرگ و  یم 

 . کلضف نیبأو  کقلخ ، رهطأو  کحیر ، بیطأ  ام  یُّماو  تنأ  یبأب 

يرترب و تسا  رهاظ  نشور و  هچ  و  وت ،  قـالخا  تسا  هزیکاـپ  هچ  و  وت ،  يوب  تسا  رّطعم  وکین و  ردـقچ  وت ،  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
 . وت تلیضف 

زج ار  یـسک  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ملد  رد  وا  ّتبحم  مراد و  تسود  ار  تدـنزرف  نیا  يردـق  هب  موـش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع 
 . مرادن تسود  ردق  نآ  تدوخ 

ضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ٌهَّیّرُذ   » دشاب یم  مردپ  هب  تبسن  نم  تلزنم  ماقم و  دننام  نم  هب  تبـسن  وا  تلزنم  ماقم و  لّضفم !  يا  دومرف :  نم  هب 
اونش دنوادخ  و  دنرب ،  یم  ثرا  هب  ار  تالامک  لئاضف و  رگید  یضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتـسه  يا  هّیرذ   . » (1)« ٌمیلَع ٌعیمَس  هَّللاَو 

« . تسا اناد  و 

؟  تسا اورنامرف  اوشیپ و  ماما و  امش  زا  دعب  وا  ایآ  مدرک :  ضرع 

 . رفک هاصع  نمو  دشر  هعاطأ  نم  معن ،  دومرف : 

هتـشگ رفاک  هتفر و  ههار  یب  دـنک  ینامرفان  ار  وا  هک  ره  و  تسا ،  هدیـسر  تداعـس  هب  هتفای و  ار  هار  دـنک  تعاـطا  ار  وا  هک  ره  یلب ، 
(2)  . تسا

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هزمح  نب  عسَی  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 4  / 436

دندوب و هدش  عمج  اجنآ  رد  يرایسب  ّتیعمج  مدرک ،  یم  وگتفگ  ترضح  نآ  اب  مدوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سلجم  رد  نم 
 : درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  دراو  نوگمدنگ  دنلب و  دق  يدرم  ناهگان  دنسرپ ،  یم  وا  زا  مارح  لالح و  لئاسم  زا 

یجرخ ما و  هتشگرب  ّجح  رفس  زا  متسه ،  امش  دادجا  ناردپ و  ناتـسود  امـش و  ناتـسود  زا  یکی  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
نیب رد  ار  دوخ 

 . هیآ 34 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
20/49 ح 26. راونألا :  راحب  26/1 ح 28 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2
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هناور مدوخ  رهش  هب  ارم  دیدرک و  یم  یتیانع  رگا  مرادن ،  هارمه  دناسرب  يدعب  لزنم  هب  ارم  هک  يا  هشوت  نونکا  و  ما ،  هدرک  مگ  هار 
 . متسین ّقحتسم  هداد و  تمعن  نم  هب  دنوادخ  اریز  مداد ،  یم  هقدص  امش  فرط  زا  رادقم  نامه  مدیسر  هک  اجنآ  هب  دیتخاس  یم 

 . دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  نیشنب  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

صخـش نآ  طقف  دندش و  هدنکارپ  یگمه  هکنیا  ات  تفگ  خـساپ  ار  اهنآ  تالاؤس  تخادرپ و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  مدرم و  هب  درک  ور  و 
 . میدوب هدنام  یقاب  نم  همثیخ و  يرفعج و  نامیلس  و 

؟  موش هرجح  نآ  دراو  دیهد  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دربب شیپ  ار  امش  راک  ادخ  كرمأ ، » هَّللا  مّدق   : » درک ضرع  نامیلس 

ار دوخ  كرابم  تسد  رد  يالاب  زا  و  تسب ،  ار  قاتا  ِرد  دـیدرگ و  جراخ  یتّدـم  زا  سپ  دـش ،  قاـتا  نآ  لـخاد  تساـخرب و  هاـگنآ 
 : دومرف متسه ،  اجنیا  نم  درک :  ضرع  وا  تساجک ؟  یناسارخ  نآ  دز :  ادص  دومن و  زارد 

مزال وجب و  تکرب  نآ  هب  تسا  تکرب  ریخ و  هیام  نآ  و  نک ،  هدافتسا  نآ  زا  هار  هشوت  هقوذآ و  يارب  و  ریگب ،  ار  رانید  تسیود  نیا 
 . ینیبن ارم  وت  منیبن و  ار  وت  نم  هک  ورب  نوریب  یتفرگ  یتقو  و  یهد ،  هقدص  نم  فرط  زا  نآ  ياجب  تسین 

 . دش جراخ  تفرگ و  ار  اهرانید  مه  وا 

ارچ سپ  يدومن ،  يدایز  ششخب  يدرک و  ینابرهم  وا  هب  موش ،  تیادف  درک :  ضرع  نامیلـس  دروآ  فیرـشت  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
 : دومرف يدرک ؟  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  هرهچ 

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  ایآ  منیبب ،  وا  هرهچ  رد  ار  تساوخرد  یئادگ و  يراوخ  ّتلذ و  ادابم  هکنیا  رطاخب 
 : دومرف هک  يا  هدینشن 

 . هل روفغم  اهب  رتتسملاو  لوذخم  هئّیسلاب  عیذملاو  هّجح ، نیعبس  لدعت  هنسحلاب  رتتسملا 

یسک و  دنهد ،  یم  وا  هب  ّجح  داتفه  باوث  دنک  ناهنپ  ار  دوخ  کین  راک  هک  یسک 
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دناشوپ و یم  ار  نآ  دنوادخ  دنک  ناهنپ  ار  نآ  هک  یـسک  دوش و  یم  یگدنکفارـس  راچد  دهد  راشتنا  ار  دوخ  تشز  راک  يدب و  هک 
(1)  . دزرمآ یم 

لام هک  داد  ربخ  نم  هب  مناتسود  زا  یـضعب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یناشاک  دّمحم  نب  ّیلع  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 5  / 437
رطاخب نم  درکن ،  ینامداش  راهظا  دیدرگن و  دونشخ  نآ  هب  ترضح  نآ  یلو  مدرب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ار  یهّجوت  لباق 
 . درکن يدونشخ  راهظا  هنوگچیه  وا  ما و  هدروآ  وا  يارب  ار  تورث  لام و  همه  نیا  متفگ :  دوخ  اب  مدش و  كانهودنا  تهج  نیا 

بآ هک  دومرف  هراشا  مالغ  هب  تسشن و  یلدنص  يور  شدوخ  نک ،  رضاح  یبآ  تشط و  مالغ !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
نم و هب  درک  ور  سپـس  دـش ،  یم  ریزارـس  وا  ناتـشگنا  ناـیم  زا  ـالط  تروص  هب  تخیر  یم  وا  كراـبم  تسد  يور  هک  بآ  زیرب ، 

.هیلإ لمح  يّذلاب  یلابیال  اذکه  ناک  نم  دومرف : 

(2)  . درادن یهّجوت  دنروایب  وا  دزن  هچنآ  هب  دراد  یئاناوت  هنوگنیا  دراد و  یتّیعقوم  نینچ  هک  یسک 

عمج يراموط  رد  ار  یلکـشم  لـئاسم  هّیفقاو  زا  يدرم  دـنک :  یم  تیاور  راونـألا » قراـشم   » باـتک رد  هللا  همحر  یـسرب   - 6  / 438
هکنیمه سپ  تسا ،  اورنامرف  اوشیپ و  ماما و  دـمهفب  ار  اـهنیا  یناـعم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رگا  تفگ :  دوخ  اـب  درک و  يروآ 

هقرو تسد  رد  هکیلاح  رد  مداخ  ناهگان  دوش  تولخ  سلجم  يردق  هک  دوب  هداتسیا  دیسر ،  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هناخ  برد 
نوریب ار  راموط  وا  تساجک ؟  راموط  نآ  تفگ :  دـمآ و  شدزن  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ّطخب  وا  لـئاسم  باوج  نآ  رد  هک  تشاد  يا 

 . دروآ

 : دیامرف یم  ادخ  ّیلو  تفگ :  وا  هب  مداخ 

101/49 ح 19. راونألا :  راحب  ، 360/4 بوشارهش : نبا  بقانم  23/4 ح3 ، یفاکلا :  - 1
نبا بقاـنم  ح 8 ،   818/3 یفاوـلا :  ح 10 ،  491/1 یفاــکلا :  نمـض ح 80 ،   63/49 راونـألا :  راـحب   ، 303/2 هّمغلا : فـشک  - 2

 . هّمغلا فشک  یفاک و  زا  لقن  هب  252/3 ح 20  هادهلا :  تابثإ   ، 348/4 بوشارهش : 
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 . تسا راموط  نیا  رد  هک  تسا  یلئاسم  باوج  نیا 

(1)  . تفر تفرگ و  ار  نآ  یفقاو  درم 

زا یکی  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  تاوعدلا »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   - 7  / 439
یلاح هچ  رد  و  مبای ،  یم  هنوگچ  ار  وت  دومرف :  تفر و  وا  تداـیع  هب  ترـضح  نآ  دـش ،  ضیرم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  باحـصا 

؟  یتسه

( . تسا یتحاران  درد و  یتخس و  يرامیب و  تّدش  شدوصقم   ) مدرک تاقالم  امش  زا  دعب  ار  گرم  درک :  ضرع 

؟  يدرک تاقالم  هنوگچ  ار  گرم  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . كاندرد تخس و  درک :  ضرع 

 . يا هدرک  رادید  دهد  ناشن  وت  هب  ار  گرم  لاوحا  زا  یضعب  دنک و  هاگآ  ار  وت  هک  يزیچ  هکلب  يدرکن  تاقالم  ار  گرم  دومرف : 

 . ًاحیرتسم نکت  هیالولابو  هَّللاب  نامیإلا  دّدجف   (2) هنم حارتسمو  توملاب ، حیرتسم  نالجر : ساّنلا  اّمنإ 

سپ دـنوش .  یم  تحار  نارگید  اهنآ  ندرم  اـب  یهورگ  و  دـنوش ،  یم  تحار  ندرم  اـب  یهورگ  دنمـسق :  ود  گرم  هب  تبـسن  مدرم 
 . يوش تحار  یشاب و  لّوا  مسق  زا  ات  نک  هزات  ار  تیب  لها  ام  تیالو  راگدرورپ و  هب  نامیا 

اب هک  دنراگدرورپ  ناگتـشرف  اهنیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  سپـس  دومن  لمع  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هب  صخـش  نآ 
امش رب  دنا  هدمآ  ایاده  مارتحا و  دورد و 

اب  ) ءاـشو یلع  نب  نسح  زا  228/2 ح1  مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  و  71/49 ح 95 . راونألا :  راحب  ، 96 راونألا : قراشم  - 1
 . تسا هدش  لقن  فالتخا ) یمک 

حیرتـسم  : » دوـمرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  « 221/1 مئاعدـلا :   » باـتک رد  - 2
حارتسملا اّمأو  هرخآلا ، میعنو  هحارلا  یلإ  هدابعلا  نم  هیف  ناک  امو  ایندلا ، ّمغ  نم  حارتسا  حلاصلا  دبعلاف  حیرتسملا : اّمأف  هنم ، حارتسمو 

اهنآ ندرم  اب  یهورگ  دـنوش و  یم  تحار  ندرم  اب  يا  هّدـع  دنمـسق :  ود  گرم  هب  تبـسن  مدرم  هاکلم ، » هنم  حـیرتسی  رجاـفلاف  هنم :
رثا رب  دنوش و  یم  تحار  ایند  هّصغ  مغ و  زا  گرم  اب  هک  دنتـسه  راکوکین  حلاص و  ناگدـنب  لوا  هتـسد  دـنوش ،  یم  تحار  نارگید 

ندرم اب  هک  دنتسه  راک  هبت  صاخشا  مّود  هتسد  دندنویپ ،  یم  یمئاد  شیاسآ  یگشیمه و  ياهتمعن  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  یئاهتدابع 
 . دنوش یم  تحار  دنتسه  اهنآ  لامعا  نتشون  رومأم  هک  يا  هتشرف  ود  نآ  ناشیا  زا  کی  ره 
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.دننیشنب هک  دیهد  هزاجا  اهنآ  هب  دنا ،  هداتسیا  تروضح  رد  دننک و  یم  مالس 

 . دینیشنب نم  راگدرورپ  ناگتشرف  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

تفگ ضیرم  دنتسیاب ؟  نم  روضح  رد  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  ایآ  سرپب :  ناگتشرف  نیا  زا  دومرف :  ضیرم  نآ  هب  سپس 
:

.ّلجوّزع هَّللا  مهرمأ  اذکه  مهل ، نذأت  یّتح  اوسلجی  ملو  کل  اوماقل  هتکئالم  نم  هَّللا  هقلخ  نم  ّلک  كرضح  ول  ّهنأ  اورکذف  مهتلأس 

دنهاوخ یگمه  دنوش  رـضاح  امـش  هاگـشیپ  رد  تسا  هدیرفآ  ادـخ  هک  یناگتـشرف  همه  رگا  هک  دـنداد  باوج  مدرک ،  لاؤس  اهنآ  زا 
 . تسا هداد  روتسد  اهنآ  هب  ادخ  هنوگنیا  و  یهد ،  هزاجا  اهنآ  هب  ات  دننیشن  یمن  زگره  داتسیا و 

 ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  هَّللا ، » لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا   : » درک ضرع  تشاذـگ و  مه  يور  ار  شنامـشچ  نآ  زا  دـعب 
مّسجم مرظن  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هارمه  هب  هک  تسا  امـش  صخـش  نیا 

(1)  . تفر ایند  زا  و  دیا ،  هتشگ 

 : تسا هتفگ  نابز  یسراف  رعاش 

منیلاب رسب  یئایب  هنابیبط  رگ 

ار يرامیب  تّذل  مهدن  ملاع  ودب 

 : تسا هتفگ  يرگید  رعاش  و 

رایشوه ِرب  تسمادک  هدنز 

رای يوک  رسب  ناج  دهد  هک  نآ 

مدینش مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  رسیم  زا  هعیشلا » لئاضف   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 8  / 440
 : دومرف یم  هک 

.دحاو الو  هَّللاو  ال  نانثا ، رانلا  یف  مکنم  يُریال 

 . دش دیهاوخن  هدید  مه  رفن  کی  یّتح  مسق  ادخب  هن  دیوش ،  یمن  هدید  شتآ  نایم  رد  نایعیش  امش  زا  رفن  ود 

هدافتسا نآرق  هیآ  مادک  زا  دیئامرف  یم  هک  یبلطم  نیا  مدرک :  ضرع 
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؟  تسا مادک  نآ  ینآرق  لیلد  و  دوش ،  یم 

 : دومرف نم  هب  مدوب  وا  هارمه  هب  فاوط  رد  يزور  دومرف ،  يراددوخ  باوج  نتفگ  زا  لاسکی  تّدم  ترضح  نآ 

 . مهد باوج  ار  وت  شسرپ  نآ  هک  دش  هداد  هزاجا  نم  هب  زورما 

؟  تسا نآرق  ياجک  رد  دیدومرف  هچنآ  مدرک :  ضرع 

 . (1)« ّناجالَو ٌْسنإ  مکنم -  ِهْبنَذ -  ْنَع  ُلَئُْسیال  ٍذئَمْوَیَف   : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  نآ  و  نمحرلا »  » هروس رد  دومرف : 

 . دیا هدومن  هفاضا  امش  تسین و  مکنم »  » هیآ رد  مدرک :  ضرع 

هدوب وا  باحصا  وا و  هیلع  رب  لیلد  هکنیا  رطاخب  تسا ،   (2) يورا نبا  داد  رییغت  ار  نآ  هک  یـسک  لّوا  تسا و  هدوب  لصا  رد  دومرف : 
دوشن لاؤس  نایرپ  نایمدآ و  هانگ  زا  رگا  اریز  دوش ،  یم  طقاس  ناگدنب  همه  زا  راگدرورپ  رفیک  دشابن  مکنم »  » هیآ رد  رگا  و  تسا ، 

(3)  . دومن دهاوخ  تازاجم  داد و  دهاوخ  رفیک  ار  یسک  هچ  تمایق  يادرف  هاگنآ  دشخبب  ادخ  ار  اهنآ  همه  و 

هیلع اضر  ماما  هک  يرفس  رد   (4) دنمرک لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  یم  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   - 9  / 441
ترـضح نآ  هب  ددرگرب  تساوخ  دیـسر و  نایاپ  هب  شا  هفیظو  هک  یماگنه  دوب ،  ترـضح  نآ  نابرتش  درک  یم  ناـسارخ  هب  مالـسلا 

 : درک ضرع 

لها هّماع و  زا  صخش  نآ  و  میوج ،  كّربت  نآ  هب  ات  امن  زارفارس  دوخ  فیرـش  ّطخ  هب  ارم  نک و  يراوگرزب  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا 
 . دوب ّتنس 

: تسا نینچ  نآ  تروص  هک  دومرف  تمحرم  يا  هتشون  وا  هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

 . هیآ 39 نمحرلا ،  هروس  - 1
هعیبر نب  زیرک  رتخد  يورَا  شردام  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ،  نامثع  نآ  زا  دوصقم  دسیون : یم  راونألا » راحب   » شماه رد  - 2

 . تسا هداد  تبسن  سمش  دبع  نب  بیبح  نب 
273/7 ح 353/8 45 ح3 و ص 360 ح 275/24 28 ح 144/68 61 ح 91 و 56/92 راونألا :  راحب  76 ح 43 ، هعیشلا : لئاضف  - 3

 . 638/2 ح 20 تایآلا : لیوأت  461 ح 604 ، تارف : ریسفت  ح 31 ،
 . ناهفصا فارطا  رد  تسا  ییاتسور  هیرق و  دنمرک ؛  - 4
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 . نیقساف اوناک  نإو  مهیّبحمل  ًاّبحمو  ًاقساف ، تنک  نإو  دّمحم  لآل  ًاّبحم  نک 

هچرگ رادب  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ناتسود  و  یشاب ،  قساف  دوخ  هچرگ  شاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 
 . دنشاب قساف  اهنآ 

(1)  . تسا هدنام  دنمرک )  ) اتسور نآ  لها  زا  یضعب  دزن  هتشون  نآ  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  ياه  یتفگش  زا  و 

یشومچ بسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يور  شیپ  رد  تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد   - 10  / 442
و دوش ،  راوس  نآ  رب  درک  یمن  تأرج  اهنآ  زا  کـیچیه  یلو  دـندرک ،  یم  مار  ار  شومچ  ياهبـسا  هک  دـندوب  یهورگ  اـجنآ  دوب و 

مـس اب  دـنک و  باترپ  نیمز  هب  ار  وا  دـنک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دربب  هار  ار  نآ  درک  یمن  تأرج  دـش  راوس  رگا 
 . دنک لامدگل  ار  وا  دوخ 

هار موش و  راوس  ار  نآ  یهد  یم  هزاجا  ایآ  ادـخ !  لوسر  دـنزرف  يا  درک :  ضرع  دـش و  ادـیپ  يا  هلاس  تفه  كدوک  ناـیم  نیا  رد 
؟  منک مار  مربب و 

 . یلب درک :  ضرع  ینک ؟  یم  ار  راک  نیا  وت  دومرف : 

؟  درک یهاوخ  ار  راک  نیا  هنوگچ  دومرف : 

یـسفن یلع  تدّدـجو  هّرم  هئام  نیرهاطلا  نیبّیطلا  هلآو  دّـمحم  یلع  تیّلـص  نأب  هبکرأ  نأ  لبق  هنم  تقثوتـسا  دـق  ّینأل  درک :  ضرع 
 . تیبلا لهأ  مکل  هیالولا 

یم تاولـص  راب  دص  وا  نیرهاط  لآ  دّـمحم و  رب  هکنیا  هب  منک  یم  لصاح  نانیمطا  مریگ و  یم  نامیپ  وا  زا  موش  راوس  هکنیا  زا  لبق 
 . منادرگ یم  هزات  منک و  یم  دیدجت  ار  تیب  لها  امش  تیالو  مدوخ  رب  متسرف و 

 . وش راوس  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

 . زادنیب هار  ار  وا  دومرف :  سپس  دش ،  راوس  وا 

ار وا  هکنیا  ات  دیناود  درب و  هار  ار  وا  هتسویپ  تخادنا و  هار  ار  بسا  سپ 

.253/69 راونألا :  راحب  232/12 ح2 ، كردتسملا : 28 ح 52 ، يدنوار : تاوعد  - 1
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دنمدرد هتـسخ و  ارم  راوس  بسا  نیا  زورما  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  دش و  دـنلب  شا  هلان  هکیروطب  درک  ناوتان  هتـسخ و 
 . نک نوزفا  ارم  تقاط  لّمحت و  ای  رادب و  فاعم  ارم  ای  دومن ، 

 . نک تساوخرد  ار  نآ  دشاب  نمؤم  هب  نداد  يراوس  هک  تسا  رتهب  وت  يارب  هچنآ  تفگ :  هّچبرسپ 

تمحرم رتنوزفا  ناوت  رتشیب و  لّمحت  وا  هب  ایادخ  هک  دومرف  اعد  بسا  يارب  دـعب  تفگ ،  تسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
 . امرف

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دش  هدایپ  بسا  زا  هّچبرسپ  نوچ  و  داد .  همادا  دوخ  هار  هب  تفرگ و  مارآ  بسا 

انامه نک ،  تساوخرد  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  هنازخ  رد  هک  یلاوما  نازینک و  نامالغ و  زا  ای  دـنا ،  هناخ  رد  هک  نایاپراهچ  نیا  زا 
 . تخاس روهشم  تنامیا  هب  ایند  رد  ار  وت  دنوادخ  یتسه و  نمؤم  وت 

؟  منک حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  یهد  یم  هزاجا  ایآ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  تفگ :  هّچبرسپ 

قیفوت تسرد  هشیدـنا  هب  ار  وت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  نک ،  حرطم  یهاوخ  یم  هچنآ  نک و  داهنـشیپ  نمؤم !  يا  دومرف : 
 . دهد

.کلذ نم  فرعأ  امب  لمعلاو  ناوخإلا ، قوقحب  هفرعملاو  هنسحلا ، هّیقتلا  ّکبر  یل  لس  درک :  ضرع 

 . نک اضاقت  ما  هتخانش  هچنآ  هب  ندرک  لمع  ناردارب و  قوقح  تخانش  وکین و  يا  هّیقت  دنوادخ  زا  نم  يارب 

 . مهراثدو نیحلاصلا  راعش  لضفأ  تلأس  دقل  کلذ ،  هَّللا  كاطعأ  دق  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

تـساوخرد دنک  یم  ظفح  ار  اهنآ  يوربآ  هچنآ  حلاص و  ناگدنب  رویز  هناشن و  نیرتهب  هنیآ  ره  و  دومرف ،  اطع  وت  هب  ار  نآ  دنوادخ 
(1)  . يدرک

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  راسی  نب  یسوم  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا   - 11  / 443

100/7 ح 102. زجاعملا : هنیدم  نمض ح 68 ،   416/75 راونألا :  راحب  323 ح 170 ،  مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
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يدایرف هلان و  يادص  ناهگان  دندوب ،  هدیسر  سوط  رهش  ياهراوید  کیدزن  هک  یماگنه  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هارمه  هب 
زا دهاوخ  یم  هک  مدید  ار  مرورـس  اقآ و  داتفا ،  هزانج  هب  ممـشچ  هکنیمه  تسا ،  يا  هزانج  مدید  متفر ،  ادص  نآ  لابند  هب  مدینش و 

دبـسچ یم  وا  هب  دریگ و  یمرب  رد  ار  شردام  هک  يا  هّرب  دـننامه  درک و  دـنلب  ار  نآ  دـمآ و  هزاـنج  فرط  سپـس  دوش ،  هداـیپ  بسا 
 : دومرف نم و  هب  درک  ور  هاگنآ  تفرگربرد ،  ار  هزانج 

 . هیلع بنذ  هُّما ال  هتدلو  مویک  هبونذ  نم  جرخ  انئایلوأ  نم  ّیلو  هزانج  عّیش  نم  راسی ؛  نب  یسوم  ای 

ّدلوتم ردام  زا  هک  يزور  دننام  دوش  یم  جراخ  ناهانگ  زا  دنک  عییشت  ار  ام  ناتسود  زا  یتسود  هزانج  سک  ره  راسی !  نب  یـسوم  يا 
 . درادن یهانگ  هنوگ  چیه  تسا و  هدش 

تسد دش ،  رادیدپ  ترـضح  نآ  يارب  ّتیم  ات  دز  رانک  ار  مدرم  دمآ و  ولج  مرورـس  اقآ و  مدید  دنداهن ،  ربق  رانک  ار  هزانج  نوچ  و 
ساره رگید  تعاس  نیا  زا  دـعب  و  تشهب ،  هب  داب  تراشب  ار  وت  نالف !  نب  نالف  يا  دومرف :  داهن و  وا  هنیـس  يور  رب  ار  دوخ  كرابم 

 . تشاد یهاوخن  یتشحو  و 

؟  دیسانش یم  ار  درم  نیا  ایآ  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  مدینش  صخـش  نیا  هرابرد  ار  وا  شیامرف  ترـضح و  راتفر  نیا  هک  نم  و 
 : دومرف نم  هب  دیا ؟  هتشاذگن  مدق  نآ  رد  ًالبق  هک  تسا  ینیمزرس  نیا  مسق  ادخب 

انلأس مهلامعأ  یف  ریصقتلا  نم  ناک  امف  ًءاسمو ؟ ًاحابـص  انتعیـش  لامعأ  انیلع  ضرعت  هّمئألا  رـشاعم  ّانأ  تملع  امأ  راسی ، نب  یـسوم  ای 
.هبحاصل رکشلا  هَّللا  انلأس  ّولعلا  نم  ناک  امو  هبحاصل ، حفصلا  یلاعت  هَّللا 

هضرع ام  هب  ماش  حبص و  ره  نایعیش  لامعا  یناد  یمن  ایآ  راسی !  نب  یسوم  يا 
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یلاع هدنورپ  رگا  مینک و  یم  بلط  نانآ  يارب  ششخب  تشذگ و  دنوادخ  زا  مینک  هدهاشم  يریصقت  اهنآ  لامعا  رد  رگا  دوش ؟  یم 
(1)  . میئامن یم  اضاقت  راکوکین  نآ  يارب  ار  یهلا  رکش  رتشیب و  تاقیفوت  دشاب  هدش  تبث  نآ  رد  وکین  لامعا  دشاب و 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  هب  نیقفانم  زا  یکی  تسا  هدش  تیاور  دـیوگ :  یم  راونألا » راحب   » باتک رد  یـسلجم  هماّلع   - 12  / 444
 . دنماشآ یم  بارش  هار  نایم  رد  امش  نایعیش  زا  يا  هّدع  درک :  ضرع 

.هنع نوغیزیالف  قیرطلا  یلع  مهلعج  يّذلا  هَّللدمحلا  دومرف :  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

.دومرفن فارحنا  ههار و  یب  راتفرگ  داد و  رارق  هار  نایم  ار  اهنآ  هک  ساپس  ار  ادخ 

 . دنماشآ یم  ذیبن  امش  نایعیش  زا  یضعب  هک  درک  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  يرگید  قفانم 

 . دندیشون یم  ذیبن  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  دومرف : 

 . تسا رکسم  بارش  مروظنم  هکلب  تسین  لالح  تبرش  نآ  ذیبن  زا  مدوصقم  درک :  ضرع 

نآ زا  رتراوگرزب  رت و  یمارگ  دنوادخ  دومرف :  سپس  درک ،  قرع  شکرابم  هرهچ  دینش  ار  هلمج  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما 
ام ناتـسود  هک  دوش  یم  عنام  اـم  تیـالو  ینعی   ، ) دـنک عمج  تیب  لـها  اـم  یتسود  بارـش و  یگدولآ  نیب  ینمؤم  بلق  رد  هک  تسا 

 : دومرف لّمأت  یکدنا  زا  سپ  و  دننک . ) يراک  نینچ 

تنأ دـجتو  ًافوقو ،  هعافـشلاب  هل  هداسو  ًافورع ،  ضوحلا  یلع  هل  ًامامإو  ًافوطع  ًاّیبنو  افوؤر  ًّابر  دـجی  ّهنإـف  مهنم  بوکنملا  اـهلعف  نإو 
 . ًافولم توهرب  یف  کحور 

 ، دنک يراک  نینچ  اهنآ  زا  يا  هتشگرب  تخب  هدروخ و  يرسوت  رگا  و 

228/7 ح 179. زجاعملا : هنیدم  164/12 ح9 ،  كردتسملا : 98/49 ح 13 ، راونألا :  راحب  ، 341/4: بوشارهش نبا  بقانم  - 1
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تعافـش يارب  هک  ینارورـس  دراد و  هدـهع  هب  ار  رثوک  ضوح  هرادا  هک  یماما  ناسحا و  فطلاب و  يربمایپ  و  نابرهم ،  يراـگدرورپ 
خزرب رد  ار  نیقفاـنم  حاورا  هک  یئاـج   ) توـهرب رد  ار  تحور  وـت  و  دـننک ،  یم  يریگتـسد  وا  زا  دـنبای و  یم  رد  ار  وا  دـنا  هداتـسیا 

(1)  . تفای یهاوخ  شتآ  باذع و  راتفرگ  هدنامرد و  هراچیب و  دنهد ) یم  باذع 

 : میتسرف یم  دورد  هنوگنیا  هدش  لقن  امهیلع  هَّللا  مالس  شراوگرزب  ردپ  يارب  داوج  ترضح  زا  هک  هّیداوج  ترایز  رد   - 13  / 445

(2)  . فؤرلا مامإلا  اهّیأ  کیلع  مالسلا 

 . نابرهم ماما  يا  وت  رب  دورد 

وا و لوسر  هدیزگرب  و  شنامـسآ ،  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدیدنـسپ  هدیزگرب و  وا  اریز  تسا ؛  هدیمان  اضر »  » ار وا  دـنوادخ  و 
شناتسود هک  روطنامه  نوچ  تسا  هتفای  صاصتخا  بقل  نیا  هب  و  دندونـشخ ،  وا  زا  یگمه  دشاب و  یم  شنیمز  رد  وا  زا  دعب  ناماما 

(3)  . دنا هدوب  دونشخ  یضار و  ترضح  نآ  زا  مه  وا  نیفلاخم  دندونشخ ،  وا  زا 

هک یماگنه  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  ینیطقی  یـسیع  نب  دّـمحم  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 14  / 446
هدجه دنداد  باوج  ناشیا  دـش و  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  یلئاسم  زا  دـندرک  فالتخا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  رما  رد  مدرم 

 . دش يروآ  عمج  هلأسم  رازه 

شریسفت و باتک  رد  یبلعث  دادغب ، » خیرات   » رد بیطخ  رکبوبا  لثم  ّتنـس  لها  زا  هک  دنک  یم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هعیـش  اهنت  هن 
رد یناعمس 

314/27 ح 12. راونألا :  راحب  ، 182 راونألا : قراشم  - 1
 . 501 هّیوضر :  هفیحص  رطس 7 ،  55/102 راونألا : راحب  - 2

.10/49 راونألا :  راحب  رطس 2 ،  367/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 684 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_619_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_619_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_619_3
http://www.ghaemiyeh.com


620 ص :

(1)  . دننک یم  تیاور  ترضح  نآ  زا  دوخ  باتک  رد  ّزتعم  نبا  شا و  هلاسر 

 : دومرف دش ،  لاؤس  بآ  نان و  هزم  زا  ترضح  نآ  زا 

.شیعلا معط  زبخلا  معطو  هایحلا ، معط  ءاملا  معط 

(2) .تسا ندرک  تسیز  هزم  نان ،  هزم  ندنام و  هدنز  هزم  بآ ،  هزم 

: تسا هدرک  لقن  بقانم »  » باتک رد  بوشآ  رهش  نبا   - 15  / 447

! شکب هسیک  ارم  درک : ضرع  ناشیا  هب  تخانش  یمن  ار  ترـضح  نآ  هک  يدرم  دش ، ماّمح  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يزور 
.دومن وا  ندیشک  هسیک  هب  عورش  هارکا  هنوگ  چیه  نودب  مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما  زا  درک  یگدنمرش  ساسحا  دوخ  شیپ  هک  درم  نآ  دندرک ، یفّرعم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  نیا  هب  نارگید  نایم  نیا  رد 
(3) .داد همادا  دوخ  راک  هب  وا  نداد  يرادلد  اب  ترضح  نآ  یلو  دومن ، یهاوخ  رذع  مالسلا 

ترضح هب  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  قاحسا  نب  بوقعی  زا  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع   - 16  / 448
 . کتّورم ردق  یلع  ینطعأ  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  درک و  دروخرب  مالسلا  هیلع  اضر 

 . نک تیانع  تدوخ  يدرمناوج  تّوتف و  هزادنا  هب  نم  هب 

.تسین رودقم  میارب  مرادن و  ار  نآ  ییاناوت  کلذ ، ینعسیال  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . امرف تمحرم  نم  نأش  هزادنا  هب  سپ  یتّورم ،  ردق  یلع  درک :  ضرع 

 : دومرف سپس  تسا ،  نکمم  نیا  معنف ، اذ  اّمأ  دومرف :

(4)  . هدب وا  هب  رانید  تسیود  مالغ ؛  يا  .رانید  یتأم  هطعأ  مالغ ،  ای 

 : تسا هدومرف  ترضح  نآ  و 

99/49 ح 14 و 15. راونألا :  راحب  350/4 و 353 ، بوشارهش :  نبا  بقانم  - 1

99/49 ح 14 و 15. راونألا :  راحب  350/4 و 353 ، بوشارهش :  نبا  بقانم  - 2
99/49 ح 16. راونألا :  راحب  ، 362/4 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 3

.100/49 راونألا :  راحب  رطس 19 ،  360/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 4
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ینغلا بوث  هّفعلاب  تسبلأ 

سأرلا خماش  یشمأ  ترصو 

اسنأتسم سانسنلا  یلإ  تسل 

سانلاب سنآ  ینّنکل 

ینغلا يذ  نم  هیتلا  تیأر  اذإ 

سأیلاب هئاتلا  یلع  تهت 

مدعم یلع  ترخافت  نإ  ام 

(1) سالفإل تعضعضت  الو 

 . مور یم  هار  مدرم  نایم  رد  زارفارس  و  مدیشوپ ،  يزاین  یب  سابل  ینمادکاپ  تّفع و  اب 

 . مریگ یم  سنا  دنتسه  مدآ  تقیقح  رد  هک  اه  نآ  اب  یلو  مریگ ،  یمن  سنا  تفلا و  زگره  اهامن  مدآ  اب 

 . نکشب ار  وا  رورغ  نک و  ّربکت  وا  دزن  ندرکن  زاین  راهظا  اب  يدید ،  تورث  بحاص  زا  ّربکت  رورغ و  هک  یماگنه 

 . مدومنن نادنمتورث  دزن  عضاوت  عوضخ و  زگره  يرادان  رطاخب  و  مدرکن ،  رخف  زگره  تسا  رادان  هک  سک  نآ  رب 

میسقت مدرم  نیب  ار  شلاوما  مامت  هفرع  زور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا : هدرک  لقن  باتک  نامه  رد  زینو   - 17  / 449
! تسا تراسخ  تمارغ و  یتسارب  نیا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  لهس  نب  لضف  درک . 

.ًامرکو ًارجأ  هب  تعبتا  ام  ًامرغم  ّنّدعتال  منغملا ، وه  لب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

تراـسخ يروآ  یم  تسدـب  يراوـگرزب  شاداـپ و  شلباـقم  رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، تـمحز  نودـب  درواتـسد  تـمینغ و  نـیا  هـکلب 
(2) .رامشن

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  خلب  لها  زا  يدرم  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 18  / 450

اذـغ هرفـس  داد  روتـسد  يزور  مدوـب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  دـنتفر  یم  ناـسارخ  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هـک  يرفـس  رد 
همه نآ  رانک  رد  دندرتسگ و 
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112/49 ح 10. راونألا :  راحب  ، 361/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
100/49 س7. راونألا :  راحب  ، 361/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


622 ص :

 . تسشن هرفس  کی  رس  رب  اه  نآ  اب  و  درک ، عمج  ار  رگید  نارکون  هایس و  نامالغ 

.دوب رت  هتسیاش  دنتخادنا  یم  يرگید  هرفس  اه  نآ  يارب  دیداد  یم  روتسد  رگا  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

.لامعألاب ءازجلاو  دحاو ، بألاو  هدحاو ، ّمُالاو  دحاو  یلاعتو  كرابت  ّبرلا  ّنإ  هم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(1) .تسا لامعا  ببسب  شاداپ  رجا و  و  میتسه ، دنشاب  اوح  مدآ و  هک  ردام  ردپ و  کی  زا  همهو  تسا ، یکی  ام  يادخ  شاب ، تکاس 

ملاع رد  مدوب  هدـیباوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دهـشم  رد  تسا : هتفگ  یفتقملا »  » باتک بحاص  ناـسارخ  مکاـح   - 19  / 451
تشون رعش  تیب  ود  ترضح  نآ  فیرـش  ربق  راوید  رب  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  دوب  هدیـشوپ  يزبس  سابل  هک  يا  هتـشرف  مدید  باوخ 

: تسا نیا  تیب  ود  نآو  مدرک  ظفح  ار  نآ  هک 

هتیؤرب ًاربق  يری  نأ  هّرس  نم 

هبرک هراز  نّمع  هَّللا  جّرفی 

هنکسأ هَّللا  ّنإ  ربقلا  اذ  تأیلف 

(2) هبجتنم هَّللا  لوسر  نم  هلالس 

 . دنک یم  فرطرب  ار  هّصغ  مغ و  شرئاز  زا  دنوادخ  نآ ،  ندید  اب  هک  دنیبب  ار  يربق  دراد  تسود  سک  ره 

423/16 ح1.  : هعیشلا لئاسو  101/49 ح 18 ، راونألا :  راحب  230/8 ح 296 ، یفاکلا :  - 1
لها زا  يدرم  هّصق  مالـسلا » هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع   » زا رد ص 328 ح 4  و  337/49 ح 17 . راونألا :  راحب  ، 37/2 مالسلا : راد  - 2

ار دوخ  رس  دیوگ - :  یم  هک  اجنآ  ات  دوش -  یم  سوط  هناور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دصق  هب  هک  دنک  یم  لقن  ار  رـصم 
هدش هتشون  تیب  ود  نیا  دوخ  لباقم  راوید  رد  هک  درک  هدهاشم  تشادرب  رس  هک  یماگنه  دنک ،  تحارتسا  ات  دوب  هداهن  وناز  يور  رب 
هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا  286/3 ح 107  هادـهلا : تابثإ  باتک  رد  ار  نآ  زین  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیـش   . ) تسا

ود نیا  يارب  يرگید  بلاج  هصق  هّیوضر ج 1 ص 266 » تامارک   » باتک رد  هللا  همحر  مالسالا  جورم  ربکا  یلع  خیـش  جاح  تسا .)
هب تسا ، هدرک  لقن  تسا  هصق  نیا  هباشم  یلیخ  هک  رگید  تیب  ود  يارب  یبلاـج  هّصق  رد ص 269  هللا و  همحر  قودص  خیش  زا  تیب 

 . دوش هعجارم  اجنآ 
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 . تسا هدومن  نکاس  نآ  رد  ار  دوخ  هدیزگرب  لوسر  زا  يدنزرف  دنوادخ  هک  دیآ  كرابم  ربق  نیا  رانک  دیاب 

تمدـخ یبـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  شردارب  زا  وا  روـصنم و  نـب  نـسح  زا  یفاـک  باـتک  رد  هللا  هـمحر  ینیلک   – 20  / 452
ار دوخ  كرابم  تسد  دنتشاد ، فیرشت  دوب  يرتگرزب  قاطا  لخاد  هک  یقاطا  رد  ترـضح  نآو  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

تسد ترـضح  نآ  دوش ،  دراو  هک  تساوخ  هزاجا  ءانثا  نیا  رد  یـصخش  دش ،  نشور  نکفارون  ات  هد  قاطا  رد  هکنیا  لثم  دروآ  الاب 
(1)  . دومرف هزاجا  وا  هب  سپس  درک  اهر  ار  دوخ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يوره  مالـسلادبع  زا  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 21  / 453
ما و هدورس  امـش  حدم  رد  يا  هدیـصق  درک :  ضرع  دیـسر ،  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تمدخ  ورم  رد  یعازخ (2)  لبعد 

 . دناوخب ار  نآ  هک  دومرف  هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  مناوخن .  ار  نآ  امش  زا  لبق  یسک  يارب  ار  نآ  هک  ما  هدرک  دای  مسق 

 : تسا نینچ  نآ  لّوا  تیب  همجرت  هک  تسا  تیب  زا 120  زواجتم  هک  شا  هدیصق  ندناوخ  هب  درک  عورش  لبعد 

هوالت نع  ْتَلَخ  تایآ  سرادم 

تاصرَعلا ُرِفْقُم  یحو  ُلزنَمو 

هدـنامزاب تیلاعف  زا  هک  راگدرورپ  یحو  لوزن  لحم  و  تسا ،  هدـنام  رانک  رب  تایآ  توالت  زا  نونکا  هک  یهلا  تایآ  سیردـت  لحم 
 . تسا

،304/2 هّمغلا : فشک  ، 348/4 بوشارهـش : نبا  بقانم  13/7 ح7 ، زجاعملا : هنیدم  816/3 ح2 ، یفاولا : 487/1 ح3 ، یفاـکلا :  - 1
.60/49 راونألا :  راحب 

هعیـش يارعـش  نایم  رد  روهـشم  يرعاش  وا  تسا ،  یلع  وبا  شا  هینک  یعازخ و  یلع  دنزرف  لبعِد  تسا :  هدومرف  هللا  همحر  هماّلع  - 2
حیقنت  » باتک رد  ار  وا  لاح  حرش  هللا  همحر  یناقمام  دراد .  ترهش  ماقم  نأش و  تمظع  هبترم ،  يدنلب  نامیا ،  تبالـص  هب  و  تسا ، 

 . تسا هدرک  رکذ  هماّلع ص 70 » فیلأت  هصالخ   » باتک زا  لقن  هب  « 417/1 لاقملا :
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 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ 

ًامّسقتم مهریغ  یف  مُهَْئیَف  يرأ 

تارفص مهئیف  نم  مهیدیأو 

نآ زا  ناشیا  دوخ  تسد  هکیلاـح  رد  دـننک ، یم  میـسقت  ناـشدوخ  نیب  هک  منیب  یم  نارگید  تسد  رد  تسا  ناـشیا  لاـم  هک  یتمینغ 
.تسا یلاخ  تمینغ 

 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ  و  یعازخ .  يا  یتفگ  تسار  دومرف : درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

مهیرتاو یلإ  اوّدم  اورتو  اذإ 

تاضبقنم راتوألا  نع  ًاّفکأ 

زا ناشتسد  دننک و  یم  هلباقم  ناسحا  اب  ار  يدب  هکلب  دننک  یمن  زارد  ماقتنا  تسد  دوخ  رگمتـس  هب  دوش  متـس  اه  نآ  هب  هک  یماگنه 
.تسا یلاخ  ماقتنا 

 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ  و  تسا ، یلاخ  مسق  ادخب  یلب  دومرف : درک و  ور  ریز و  ار  دوخ  ناتسد  فک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

اهیعس ماّیأو  ایندلا  یف  تفخ  دقل 

یتافو دعب  نمألا  وجرأل  ّینإو 

 . مشاب رادروخرب  ناما  نما و  زا  مگرم  زا  دعب  هک  مراودیما  انامه  دوب و  تشحو  سرت و  اب  هتخیمآ  نم  یگدنز  ایند  رد  هنیآ  ره 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

 . ربکألا عزفلا  موی  یلاعت  هَّللا  کنمآ 

 . تسا دایز  نآ  ساره  هک  يزور  دنادرگ  نمیا  دهد و  ناما  ار  وت  دنوادخ 

 : دیسر تیب  نیا  هب  لبعد  هک  یماگنه  و 

هَّیکز سْفَِنل  دادغبب  ٌْربَقو 

ِتافُرُغلا ِیف  نامحَّرلا  اهَنَّمَضَت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  وا  هک  تسا  تشهب  ياه  هفرغ  زا  يا  هفرغ  و  كاپ ،  دوجو  نآ  يارب  تسا  دادغب  رد  امش  زا  يربق  و 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

؟ دوش لماک  نآ  اب  وت  هدیصق  هک  منک  هفاضا  تیب  ود  یهد  یم  هزاجا  تا  هدیصق  زا  تمسق  نیا  هب  ایآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


625 ص :

ٍهبیصُم نم  اَهلای  سوطب  ٌربقو 

تاقرحلاب ءاشحألا  یف  دّقوت 

ًامئاق ُهَّللا  َثَْعبَی  یّتح  رشحلا  یلإ 

ِتابُرُکلاو َّمَهلا  اَّنَع  ُجِّرُفی 

 . دوب دهاوخ  رو  هلعش  هتخوس  ياه  لد  زا  شتآ  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ییاهتبیصم  نآ  يارب  هک  تسا  سوط  رد  يربق  و 

 . دزاس فرطرب  ار  ام  هودنا  اه و  هّصغ  و  دنازیگنارب ،  ار  ام  مقتنم  هدننک و  مایق  ادخ  هکنآ  ات 

؟ تسا یسک  هچ  ربق  دیدومرف  هکنیا  مسانش ، یمن  سوط  رد  هداوناخ  امش  زا  يربق  نم  درک : ضرع  لبعد 

ناک سوطب  یتبرغ  یف  ینراز  نمف  ـالأ  .يراّوزو  یتعیـش  فلتخم  سوط  ریـصی  یّتح  یلاـیللاو  ماـّیألا  یـضقنتالو  يربق  كاذ  دومرف :
.هل ًاروفغم  همایقلا  موی  یتجرد  یف  یعم 

 . ددرگ یم  نم  نارئاز  نایعیش و  دمآو  تفر  ّلحم  سوط  هک  دسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش  اهزور و  تسا ؛ نم  ربق  نآ 

هک یلاـح  رد  دوب  دـهاوخ  نم  هجرد  رد  نم و  اـب  تماـیق  يادرف  دـنک  تراـیز  تبرغ  نآ  رد  سوط و  رهـش  رد  ارم  سک  ره  دـینادب 
.دشاب هدش  هدیزرمآ  شناهانگ 

و ورن ،  ییاج  دومرف : لبعد  هب  و  تساخرب ، اج  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیناسر ، ناـیاپ  هب  ار  شا  هدیـصق  لـبعد  هکنآ  زا  دـعب 
.تفر هناخ  نوردنا  هب  دوخ 

 : دیامرف یم  وت  يالوم  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  وا  يارب  مداخ  طّسوت  دندوب  هدز  هّکـس  وا  كرابم  مان  هب  هک  رانید  دـص  یتّدـم  زا  سپ 
 . هدب رارق  تدوخ  یجرخ  هقفن و  ار  غلبم  نیا 

زا يا  هماج  و  دینادرگرب ، ار  هسیک  دسرب و  نم  هب  يرانید  هک  ما  هتفگن  ار  هدیصق  نیا  مدماین و  رانید  رطاخب  مسق  ادخب  تفگ : لبعد 
 . دنک تفارش  تکرب و  بسک  نآ  هب  هک  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  ياه  هماج 

 : دومرف مداخ  هب  داتسرف و  شیارب  رز  هسیک  نآ  هارمه  هب  دوب  هدش  هّیهت  كزان  مرن و  مشپ  زا  هک  ار  يدنلب  سابل  ینعی  هّبج  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.نادرگنرب ار  نآ  هرابود  و  ینک ، یم  ادیپ  جایتحا  نآ  هب  يزور  اریز  ریگب ، ار  اهرانید  نیا  وگب  وا  هب 

ناـیم  » ماـنب یّلحم  هب  هار  نیب  رد  نوـچ  و  داـتفا ، هار  هب  يا  هلفاـق  هارمهب  ورم  زا  تفر و  نوریب  تفرگ و  ار  هماـج  هـسیک و  نآ  لـبعد 
دوب یناسک  زا  لبعد  دنتسب و  ار  اه  نآ  ياه  هناش  دنتفرگ و  ار  هلفاق  لها  همه  دندروآ .  موجه  هلفاق  نآ  رب  اهدزد  دیسر ،  (1)« ناهوق

زا رعـش  نیا  اهنآ  زا  یکی  دندرک ، میـسقت  ناشدوخ  نیب  دندش و  کلام  ار  اه  نآ  لاوما  همه  سپـس  دندوب ، هتـسب  ار  شیاه  هناش  هک 
 : دناوخ دوخ  اب  دوب  بسانم  هک  ار  لبعد  هدیصق 

ًامّسقتم مهریغ  یف  مهئیف  يرأ 

تارفص مهئیف  نم  مهیدیأو 

 . تسا یلاخ  لاوما  نآ  زا  ناشیاهتسد  دوخ  و  دننک ،  یم  میسقت  دوخ  نیب  نارگید  هک  ار  اهنآ  لاوما  منیب  یم 

؟ تسیک زا  يدناوخ  هک  رعش  تیب  نیا  دیسرپ  هدنناوخ  نآ  زا  دینش و  ار  نآ  لبعد 

 . تسا لبعد  شمان  هک  هعازخ  لها  زا  يدرم  تفگ :

.تسا نآ  زا  تیب  کی  نیا  هتفگ و  ار  هدیصق  نآ  هک  متسه  لبعد  نامه  نم  تفگ : لبعد 

وا هب  ار  هّیـضق  یتقو  تشاد ،  یعیـش  بهذم  دوب و  ندـناوخ  زامن  لوغـشم  هّپت  يالاب  رد  وا  تفر ، هورگ  سیئر  دزن  ًاروف  صخـش  نآ 
؟ یتسه لبعد  وت  تفگ : وا  هب  دمآ و  لبعد  دزن  هب  دوخ  تساخرب و  اج  زا  داد  ربخ 

.ناوخب ار  تا  هدیصق  تفگ : یلب .  تفگ : 

اهنآ هب  لبعد  مارتحا  هب  دـندوب  هدرک  تقرـس  اهنآ  زا  هچنآ  و  درک ، زاب  ار  هلفاق  لها  همه  وا و  ياه  هناش  دـناوخ  ار  هدیـصق  نآ  یتقو 
 . دنادرگرب

، دـناوخب ار  شا  هدیـصق  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندمآ و  وا  لابقتـسا  هب  مق  لها  دیـسر ، مق  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  لـبعد 
تفر و ربنم  يالاب  دندش  عمج  نوچ  و  دننک ،  عامتجا  عماج  دجسم  رد  یگمه  هک  داد  روتسد 

 . تسا روباشین  تاره و  نیب  يرهش  ناهوق :  نایم  - 1
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يا هّبج  نآ  ربخ  دندیشخب ، تعلخ  ناونع  هب  یناوارف  ياه  هماج  دایز و  تورث  لام و  وا  هب  مه  اهنآ  دناوخ ، اهنآ  يارب  ار  شا  هدیـصق 
وا دشورفب و  اهنآ  هب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخ  رد  وا  زا  اذل  دیسر ، اهنآ  هب  هدومرف  تمحرم  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

.دش جراخ  مق  رهش  زا  و  دیزرو ، عانتما  دشورفب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دنتفگ  وا  هب  درک ، يراددوخ 

لبعد دنتفرگ ،  وا  زا  ار  هّبج  نآ  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  برع  ياهناوج  زا  یعمج  تشذگ  رهش  فارطا  ياتسور  زا  هک  نیمه  سپ 
شرافـس هیـصوت و  هب  دـندرک و  يراددوخ  نآ  ندـنادرگزاب  زا  اـهناوج  دـننادرگرب ، ار  هّبج  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  تشگزاـب و  مق  هب 

.دندرکن یهّجوت  مه  نادرمریپ  اهرتگرزب و 

لبعد یلو  دورن  وـت  تسد  زا  اـت  ریگب  تسا  راـنید  رازه  هک  ار  نآ  تمیق  دیـسر  دـهاوخن  وـت  تسد  هب  رگید  هّبج  دـنتفگ : لـبعد  هـب 
هّبج زا  يرادقم  دنتفریذپ ، اهنآ  دننادرگرب .  وا  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  تساوخ  اهنآ  زا  دش  دیماان  هّبج  نتفرگ  زا  یتقو  و  تفریذپن ،

.دنداد وا  هب  رانید  رازه  اب  ار 

شا هناخ  هب  نادزد  هک  درک  هدـهاشم  اجنآ  رد  دیـسر ، شدوخ  نیمزرـس  نطو و  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  تفرگ و  ار  اـهنآ  لـبعد 
هلـص و ناونع  هب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  ار  يرانید  دص  دـید  نینچ  یتقو  دـنا ، هدـیدزد  ار  شلاوما  همه  هدرب و  موجه 
هد بحاص  وا  دیرخ و  مهرد  دـص  هب  ار  نآ  رانید  ره  نایعیـش  زا  یکی  و  داد ، رارق  شورف  ضرعم  رد  دـندوب  هدومرف  تمحرم  هزیاج 

.دش مهرد  رازه 

«. ینک یم  ادیپ  جایتحا  اهرانید  نیا  هب   : » دوب هدومرف  هک  دمآ  شرطاخ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  شیامرف  هک  دوب  اجنیا 

نامشچ یتقو  درک و  رـضاح  وا  يارب  رتکد  دوب ، هتـشگ  التبم  درد  مشچ  هب  وا  و  دوب ، دنمقالع  یلیخ  وا  هب  هک  تشاد  یکزینک  لبعد 
هجلاعم ام  ار  پچ  مشچ  اما  تسا ، هتفر  تسد  زا  درادن و  يا  هراچ  وا  تسار  مشچ  تفگ : دید  ار  وا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دنامب ملاس  هک  میراودیما  میراد و  یم  لوذبم  ار  دوخ  شالت  یعس و  مینک و  یم 

، تسا وا  دزن  هّبج  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دیسر  شرطاخ  هب  دعب  درک ،  دایز  یبات  یب  وا  يارب  و  دومن ، كانهودنا  رایسب  ار  لبعد  ربخ  نیا 
هب نآ  و  درک ، هدهاشم  شیپ  زا  رت  ملاس  رت و  حیحص  ار  وا  مشچ  ود  درک  حبـص  یتقو  دیلام ، كزینک  نامـشچ  رب  و  تشادرب ، ار  نآ 

(1) .دوب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تکرب 

تسا هدش  تیاور  لبعد  نب  ّیلع  زا  تسا : هتفگ  راحبلا » هنیفس   » باتک هدنسیون  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
 : هک

 . درک لاؤس  وا  لاح  زا  تشاد ، رس  هب  يدیفس  هالک  نت و  هب  يدیفس  سابل  دید ، باوخ  رد  ار  وا  شردپ ،  تافو  زا  دعب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  متـشاد  يدـب  لاح  مدوب  هدـش  بکترم  ایند  رد  هک  یتسردان  لامعا  زا  یـضعب  رطاخب  داد : باوج 
؟ یتسه لبعد  وت  دومرف : نم  هب  دوب ، هدیشوپ  يدیفس  هماج  هکیلاح  رد  مدرک  رادید  ار  ملسو  هلآو 

.یلب مدرک : ضرع 

.ناوخب يا  هدورس  نم  نادنزرف  هرابرد  هک  تراعشا  زا  دومرف :

 : مدناوخ ار  تایبا  نیا  نم 

تکحض نإ  رهدلا  ّنس  هَّللا  کحضأ  ال 

اورُهق دق  نومولظم  دمحأ  لآو 

مهراد رقع  نع  اوفن  نودَّرشم 

رفتغی سیل  ام  اونج  دق  مّهنأک 

نانمشد دندش و  عقاو  متس  ملظ و  دروم  ربمایپ  نادناخ  هک  یلاح  رد  دشاب ،  نادنخ  هنوگچ  دنادرگن و  نادنخ  ار  راگزور  ناهد  ادخ 
 . دنتشگ هریچ  اهنآ  رب 

 . تسین ششخب  لباق  هک  دنا  هدرک  یتایانج  اهنآ  ایوگ  دنتشگ ،  رود  ناشیاه  هناخ  نایم  زا  دندش و  هراوآ 

 : يرولا مالعإ  ، 338/4 بوشارهش : نبا  بقانم  ، 239/49  - 241 راونألا :  راحب  ، 267/2  - 269 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
284/3 ح 102. هادهلا :  تابثا  357 ح4 ، همامإلا :  لئالد  221 ح3 ، رثألا :  بختنم  ، 373/2 نیدلا :  لامکا   ، 329
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هب ار  دوخ  هماج  و  دومرف ، تعافش  شا  هرابرد  يا و  هتفگ  وکین  دومرف : دومن و  نیسحت  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دیشخب وا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 22  / 454

یکبت موی  هنیع  کبت  مل  یکبأو  یکبف  انباصمب  رّکذ  نمو  همایقلا ، موی  انتجرد  یف  انعم  ناک  اّنم  بکترا  امل  یکبو  انباصم  رّکذـت  نم 
(2) .بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  انرمأ  هیف  ییُحی  ًاسلجم  سلج  نمو  نویعلا ،

و دوب ،  دـهاوخ  ام  هجرد  رد  ام و  اب  تمایق  يادرف  دـنک  هیرگ  هدـش  ام  هب  هک  یملظ  رطاخب  و  دروآ ، دای  هب  ار  ام  بئاـصم  هک  یـسک 
دوب و دهاوخن  نایرگ  دـیرگ  یم  اهمـشچ  همه  هک  يزور  وا  نامـشچ  دـنایرگب ، دـیرگبو و  دـنک  يروآدای  ار  ام  بئاصم  هک  یـسک 

.دریم یم  اهلد  هک  يزور  رد  دریم  یمن  وا  لد  دوش  یم  هدنز  ام  رما  هک  یسلجم  رد  دنیشنب  هک  یسک 

هک یماگنه  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  مداخ  رـسای  زا  یـضترملا » هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 23  / 455
، دـناوخ وا  يارب  هبطخ  اهربنم  رب  دز و  ترـضح  نآ  كرابم  مانب  هّکـس  داد و  رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  نومأـم 

نسح ساُؤن  وبا  رگم  دناوخ  دوب  هدورس  رورس  نآ  حدم  رد  هک  ار  دوخ  رعش  يرعاش  ره  دندمآ ،  رابرد  يوسب  یحاون  همه  زا  ءارعش 
.دناوخن يرعش  یلو  دوب  هدمآ  اهنآ  اب  دوب و  ءارعش  زا  هک  یناه  نب 

اضرلا یسوم  نب  ّیلع  حدم  ارچ  یشاب  یم  نادناخ  نیا  هب  لیام  یتسه و  هعیش  هکنآ  اب  وت  تفگ :  وا  هب  دومن و  شنزرس  ار  وا  نومأم 
همه هک  مالسلا  هیلع 

(. فالتخا یمک  اب   ) 270/2 ح 36 مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  241/49 ح 10  راونألا : راحب  ، 177/2 راحبلا : هنیفس  - 1
278/44 ح1. راونألا :  راحب  سلجم 17 ،  131 ح4  قودص :  یلاما  - 2
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؟  يدومنن تسا  هتشگ  عمج  نآ  رد  وکین  ياه  تلصخ 

 : تفگ زین  ار  نومأم  ضارتعا  باوج  نآ  اب  دورس و  يرعش  ماگنه  نیا  رد  ساؤنوبا 

ًاّرط سانلا  دحوأ  تنأ  یل  لیق 

هیدبلا مالکلاب  تهّوفت  ذإ 

حیدم ضیرقلا  رهوج  نم  کل 

هینتجم يدی  یف  َّردلا  رمثی 

یسوم نبا  حدم  تکرت  اذ  املف 

؟ هیف نعّمجت  یّتلا  لاصخلاو 

ماما حدم  عیطتسأ  ال  تلق :

هیبأل ًامداخ  لیربج  ناک 

هنع هحاصفلا  نسلأ  ترصق 

هیوتحیال ضیرقلا  اذهلو 

 . ینک یم  یناشفارطع  ییوگ  یم  نیشیپ  هشیدنا  نودب  هک  تراعشا  اب  اریز  یتسه ،  نارود  هناگی  وت  هک  دش  هتفگ  نم  هب 

 . دهد یم  رمث  دنیچ  یم  هکنآ  ياه  تسد  رد  ار  دیراورم  هک  يراد  یئاه  هدورس  رعش  ياهرهوگ  زا  وت 

 . یتفگن رعش  هدش  عمج  وا  رد  هک  ییوکین  ياه  تلصخ  نآ  هرابرد  و  يدرک ،  اهر  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  حدم  ارچ  سپ 

 . تسا هدوب  راوگرزب  نآ  ردپ  رابرد  مداخ  نیما  لیئربج  هک  ار  یماما  منک  شیاتس  حدم و  مرادن  ییاناوت  زگره  نم  متفگ :

ار وا  ياه  یبوخ  وا و  تافـص  دـناوت  یمن  مه  رعـش  زگره  نیمه  رطاخب  و  تسا ،  اسران  زجاع و  وا  حدـم  زا  نارونخـس  حیـصف  نابز 
 . دشاب ریگارف 

.درک دیراورم  زا  رپ  ار  ساؤن  وبا  ناهد  درک و  بلط  ار  دیراورم  فرظ  راعشا  نیا  ندینش  زا  دعب  نومأم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسشن سلجم  ردـص  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  داد ، ماـجنا  یلمعلا  سکع  نینچ  ناـماه  نب  یلع  هب  تبـسن  زین  و 
؟ ییوگ یم  هچ  تلاسر  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  هرابرد  ناماه ! نب  یلع  يا  تفگ : نومأم 

هتـشگ يراـیبآ  تلاـسر  یحو و  بآ  هب  هک  یتخرد  هدـش و  هتـشرس  تاـیح  بآ  اـب  هک  یتشرـس  تنیط و  هراـبرد  میوگب  هچ  تفگ :
زج نآ  زا  ایآ  و  تسا ؟
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(1)  . درک دیراورم  زا  رپ  ار  وا  ناهد  نومأم  ماگنه  نیا  رد  دزو ،  یم  تیاده  رطع  يوقت و 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 24  / 456

ار دوخ  دوب ،  هدش  راوس  دوخ  رطاق  رب  هتشگ و  جراخ  نومأم  دزن  زا  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  داتفا  شهاگن  ساؤن  وبا  يزور 
ار اهنآ  مراد  تسود  ما و  هدورس  امش  هرابرد  يراعشا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : مالـس  ضرع  زا  دعب  دیناسر و  ترـضح  نآ  هب 

؟ مناوخب دیهد  یم  هزاجا  دیونشب ، نم  زا 

 : درک ندناوخ  هب  عورش  وا  و  ناوخب ، دندومرف : ماما 

مهبایث تاّیقن  نورّهطم 

اورکذ ام  نیأ  مهیلع  هالصلا  يرجت 

هبسنت نیح  ًاّیولع  نکی  مل  نم 

رختفم رهدلا  میدق  یف  هل  امف 

هنقتاف ًاقلخ  َأرب  اّمل  هَّللاف 

رشبلا اهّیأ  مکافطصاو  مکاّفص 

مکدنعو یلعألا  ألملا  متنأف 

روسلا هب  تءاج  امو  باتکلا  ملع 

 . داتسرف تاولص  دورد و  اهنآ  رب  دیاب  دوش  اهنآ  دای  اجک  ره  و  دنراد ،  نت  هب  كاپ  ياهسابل  هک  یناگ  هزیکاپ 

 . تسین يراختفا  هتشذگ  ناراگزور  رد  وا  يارب  دننک  یم  نایب  ار  وا  بسن  یتقو  دشابن  يولع  هک  یسک 

داد و رارق  اه  یگدولآ  زا  رود  كاپ و  ار  امـش  نایم  نآ  رد  دینادرگ ،  راوتـسا  نقتم و  ار  اه  نآ  دیرفآ و  ار  شناگدنب  نوچ  دنوادخ 
 . دیزگرب

هک تسا  مولعم  هّتبلا  نمض ح 5 .   237/49 راونألا :  راحب  141/2 ح9 ، مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   ، 80 یفطصملا : هراشب  - 1
وا هکلب  تسا  هدادـن  ماجنا  تلاسر  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  هب  تدارا  صالخا و  يور  زا  ار  اـه  تواخـس  نیا  نومأـم 

هیلع اضر  ترضح  هک  تسا  هدید  نیا  رد  ار  دوخ  یبلط  هطلس  ياقب  تموکح و  تحلـصم  هک  تسا  هدوب  یبلط  تسایر  تسرپایند و 
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، دنک مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  اه  ندرک  ییامندوخ  اهرهاظت و  هنوگنیا  اب  دهد و  يدهع  تیالو  بصنم  رابجا  اب  ار  مالسلا 
نیرتهب و  داد ، یم  هجنکـش  رازآ و  دوخ  اب  ینیـشنمه  اب  ار  ترـضح  نآ  تشاد و  ار  فوئر  ماـما  نآ  توادـع  هنیک و  نطاـب  رد  یلو 

یم مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  یتقو  ربخ  نآ  رد  تسا .  هدش  لقن  ّتیبوبر  تاذ  زا  حول  ثیدح  رد  هک  تسا  نامه  وا  هرابرد  ریبعت 
 . دناسر یم  تداهش  هب  ربکتسم  یناطیش  ار  وا  ینعی  ربکتسم » تیرفِع  هلتقیو  : » دیامرف یم  دسر 
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 . تسا نآرق  ياه  هروس  باتک و  ملع  امش  دزن  و  دیتوکلم ،  ملاع  زا  هک  دیتسه  موق  ناگرزب  امش 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

.دحأ اهیلإ  کقبس  ام  تایبأب  انتئج  دق  یناه ، نب  نسح  ای 

(1) .تسا هتفرگن  یشیپ  وت  رب  اهنآ  هب  یسک  هک  يا  هدروآ  ام  يارب  يراعشا  یناه !  نب  نسح  يا 

رد يا  هعمج  بش  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ظفاح  هَّللادبع  وبا  زا  مالسلا » راد   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم   - 25  / 457
نیب تشگ ، هریچ  نم  رب  باوخ  بش  رخآ  ياهتعاس  مدوب ، لوغـشم  تدابع  يراد و  هدـنز  بش  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مرح 

: دنتشون هرّونم  هبق  نآ  راوید  رب  گنر  زبس  طخ  اب  دندمآ و  دورف  نامسآ  زا  هتشرف  ود  مدید  هک  مدوب  يرادیب  باوخ و 

یجترت وأ  لمأت  تنک  اذإ 

اضرلا کیتلاح  یف  هَّللا  نم 

لوسرلا لآ  هّدوم  مزالف 

اضرلا (2) یسوم  نب  ّیلع  رواجو 

 . دشاب دونشخ  وت  زا  اجر ) فوخ و   ) لاح ود  ره  رد  دنوادخ  هک  يراد  دیما  وزرآ و  یتقو 

 . نک رایتخا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  ترواجم  و  نکم ،  اهر  شاب و  هتشاد  هراومه  ار  ربمایپ  نادناخ  تدارا  یتسود و 

 : شناتسود هب  ترضح  نآ  تاشرافس   - 26  / 458

هدرک لقن  هنع  هللا  یضر  ینسح  میظعلادبع  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

هیلح ، 317/2 هّمغلا : فشک   ، 81 یفطصملا : هراشب  236/49 ح5 ،  راونألا :  راحب  142/2 ح 10 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
.366/4 بوشارهش : نبا  بقانم  ، 200/2 نیطمسلا : دئارف  ، 328 يرولا : مالعإ  381/4 ح1 ، راربألا :

.128/2 مالسلا : راد  - 2
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633 ص :

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا 

.ًالیبس مهسفنأ  یلع  ناطیشلل  اولعجیال  نأ  مهل : لقو  مالسلا ، یئایلوأ  یّنع  غلبأ  میظعلادبع ، ای 

هروازملاو ضعب  یلع  مهـضعب  لابقإو  مهینعیال ، امیف  لادجلا  كرتو  توکـسلاب  مهُرمو  هنامألا  ءادأو  ثیدـحلا  یف  قدـصلاب  مهُْرمو 
، ًاضعب مهضعب  قیزمتب  مهسفنأ  اولغشی  الو  ّیلإ  هبرق  کلذ  ّنإف 

نم هرخآلا  یف  ناکو  باذعلا  ّدشأ  ایندلا  یف  هبّذعیل  هَّللا  توعد  یئایلوأ  نم  ًاّیلو  طخـسأو  کلذ  لعف  نم  ّهنأ  یـسفن  یلع  تیلآ  ّینإف 
.نیرساخلا

.دننکن ّطلسم  دوخ  رب  ار  ناطیش  وگب :  اهنآ  هب  ناسرب و  مالس  مناتسود  هب  نم  فرط  زا  میظعلادبع ؛  يا 

رگیدـکی اـب  هلداـجم  زا  دـنزاس و  دوـخ  هشیپ  ار  توکـس  هک  نک  رما  و  يراد ، تناـما  ییوـگ و  تسار  هـب  هدـب  روتـسد  ار  ناـشیا  و 
دشاب یم  نم  هب  بّرقت  ثعاب  لمع  نیا  انامه  هک  دنورب  مه  ترایز  هب  و  دننک ،  تاقالم  ار  رگیدکی  شوخ  يور  اب  دننک ، يراددوخ 

.دننک هراپ  ار  رگیدکی  دنهاوخب  هک  دنشاب  هتشادن  ییوخ  هدنّرد  ، 

باذع هب  ایند  رد  ار  وا  هک  مهاوخب  ادخ  زا  دزاس  نیگمـشخ  ارم  ناتـسود  زا  یکی  دنک و  نینچ  هک  ره  هک  ما  هدرک  دای  مسق  نم  اریز 
(1) .دشاب ناراکنایز  هورگ  زا  ترخآ  رد  دنک و  راتفرگ  یتخس 

 . 102/9 ح 8 كردتسملا : 230/49 ح 27 ، راونألا :  راحب  ، 240 صاصتخإلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 702 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_633_1
http://www.ghaemiyeh.com


634 ص :

فیطل ياه  هتکن  اه و  هدئاف 

هللا و همحر  یـسلجم  رظن  دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناـبرد   (1) روهـشم لوق  رباـنب  یخرک  فورعم  هک  تسا  هدـش  لـقن   - 1
زا یضعب  هک  تسا  نیا  هیضق  تروص  ره  رد  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  نابرد  وا  هک  تسا  نیا  نیرـصاعم  زا  یـضعب 

ایرد و مطالت  زا  دـندمآ و  وا  دزن  تشاد ) طابترا  ایرد  اـب  اـهنآ  لغـش  اـی  دنتـشاد  ییاـیرد  ياهرفـس   ) دـندوب اـیرد  لـها  هک  یناـسک 
وا دزن  زا  اهنآ  دوش ، مارآ  ات  دیهد  مسق  فورعم  رـس  هب  ار  نآ  دش  مطالتم  ایرد  یتقو  تفگ  اهنآ  هب  دـندرک ، تیاکـش  نآ  یگتفـشآ 

دنداد و مسق  فورعم  رـس  هب  ار  نآ  دش  مطالتم  ایرد  هک  یتقو  دنتفرگ  رارق  ایرد  نایم  رد  یتشک  اب  هک  دعب  هعفد  و  دندرک ، تعجارم 
.دندروآ هارمه  هب  دوخ  اب  تاغوس  ییایرد و  ياه  هفحت  فورعم  يارب  دنتشگرب  یکشخ  هب  یتقو  .دش  مارآ 

؟ يداد اهنآ  هب  يروتسد  نینچ  اجک  زا  دومرف : وا  هب  دش  ربخاب  هّصق  زا  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

هک درادن  شزرا  ادخ  دزن  رادقم  نیا  هدـش  هداهن  نیمز  رب  امـش  هکرابم  هناتـسآ  رب  لاس  تسیب  هک  يرـس  نم  يالوم  يا  درک : ضرع 
؟ دریگ مارآ  دنهد  مسق  اهنآ  هب  ار  ایرد  رگا 

 . نکم يراک  نینچ  هرابود  یلو  تسا ، روط  نیمه  بلطم  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

* * *

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تّدج  تفالخ  رب  امش  لیلد  دیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  نومأم   - 2

 . دوبن هیآ  رد  انَءاسن »  » رگا درک  یم  تابثا  ار  بلطم  دیدومرف  هچنآ  تفگ : نومأم   . (2)« انسفنأ  » هیآ دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . تسا هدرمش  یفیعض  لوق  ار  نآ  لاقملا » حیقنت   » باتک رد  یناقمام  اذل  و  تسا ،  لاکشا  رظن و  دروم  بلطم  نیا  - 1
 . هیآ 61 نارمع ،  لآ  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 703 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_634_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_634_2
http://www.ghaemiyeh.com


635 ص :

.دوبن انَءانبا »  » رگا دوب  دراو  وت  ضارتعا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لئالد  » دوخ باتک  رد  ار  نآ  ام  تسا و  هدـش  هدرب  راـک  هب  یّـصاخ  تفارظ  ّتقد و  باوج  لاؤس و  نیا  رد  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
 : (1) مینک یم  هراشا  رصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  میا و  هدرک  نایب  طوسبم  روط  هب  قحلا »

زا اریز  درک ، تباث  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ناوت  یم  هفیرـش  هیآ  رد  انـسفنأ »  » هملک اب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناج  یلع  یتقو  و  دشاب ، دوصقم  دوش  یمن  وا  ریغ  و  هدـش ، هدارا  مالـسلا  هیلع  یلع  انـسفنأ » »

.وا ینیشناج  هب  نارگید  زا  تسا  رتراوازس  یلوا و  دشاب 

تـسا نادرم  لاجر و  انـسفنأ »  » زا روظنم  هک  تسا  يا  هنیرق  انَءاسن »  » یلو دوب ، مامت  بلطم  دوبن  انَءاسن »  » رگا هک  تسا  هتفگ  نومأـم 
.دنک یمن  تلالد  وا  تفالخ  رب  هیآ  سپ  دشاب  مالسلا  هیلع  یلع  دوصقم  هکنیا  هن 

؛  تشادن انعم  دش و  یم  وغل  هیآ  رد  انَءانبأ »  » هملک دوب  اهدرم  انسفنأ »  » زا دارم  رگا  هک  دنا  هداد  خساپ  ار  وا  لاکشا  مالـسلا  هیلع  ماما 
لیلد دوخ  نیا  و  تشادن ، یهجو  انسفنأ »  » زا دعب  انَءانبأ »  » رکذ و  دوب ، لخاد  انسفنأ »  » رد انَءانبأ »  » دوب و مه  اهرسپ  لماش  اهدرم  اریز 

، تسین اهدرم  انسفنأ »  » زا دارم  هک  تسا 

مکَءاسنو انَءاسنو  مکَءانبأو  انَءانبا  عدن  اولاعت  : » دومرف نارجن  ياراصن  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هلهابم  هّصق  رد  - 1
یناسک ار و  ناتدوخ  نانز  نامدوخ و  نانز  و  ار ، ناتنادنزرف  نامنادنزرف و  میناوخب  ات  دییایب  : » ینعی ...لهتبن » ّمث  مکـسفنأو  انـسفنأو 

ماما دوخ  نادنزرف  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ...مینک . » هلهابم  هاگنآ  دنتسه  امش  ناج  نوچمه  ام و  ناج  نوچمه  هک 
نینمؤملاریما ترـضح  دندوب  شناج  دننام  هک  اهنآ  زا  و  مالـسلا ،  اهیلع  ارهز  همطاف  نانز  زا  و  مالـسلا ،  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

مالسلا هیلع  یلع  هک  دنک  یم  تباث  هدش  دراو  نآ  لیذ  رد  ینس  هعیش و  زا  هک  يریـسافت  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  .دندروآ  ار  مالـسلا  هیلع 
تفالخ هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و  تسا ،  وا  دوخ  مکح  رد  وا و  ناج  هلزنم  هب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  سفن  نوچمه 

یگتـسیاش تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دـننام  تهج  ره  زا  هک  تـسا  وا  .دراد  ترـضح  نآ  هـب  صاـصتخا  تماـما  و 
، دنک بحاصت  درادن  یماقم  تلزنم و  نینچ  هک  يرگید  ار  تفالخ  وا  دوجو  اب  هک  دریذپ  یمن  نادجو  لقع و  دراد ، ار  وا  ینیـشناج 

ّالإ يّدهیال  نّمأ  عبّتی  نأ  ّقحأ  ّقحلا ، یلا  يدهی  نمفأ   ، » دنک تموکح  دراد  یگتـسیاش  هک  یـسک  رب  یگتـسیاش  تقایل و  مدع  اب  و 
هکنآ رگم  دـنک  یمن  تیادـه  هکنآ  ای  دوش  يوریپ  تسا  رتراوازـس  دـنک  یم  يربهر  قح  يوس  هب  ار  نامدرم  هکنآ  اـیآ  يدـهی » نأ 

«. هیآ 35 سنوی ،  هروس   ، » دوش تیاده  دوخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 704 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_635_1
http://www.ghaemiyeh.com


636 ص :

 . دشاب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  دوجو  هک  تسا  صوصخم  درم  هکلب 

مرکا ربمغیپ  نارـسمه  دوصقم  هکنیا  هن  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  طقف  هیآ  رد  انَءاسن »  » زا دارم  هک  میراد  يرگید  لـیلد  و 
راکب ءانبا »  » لباقم رد  ءاسن »  » اجک ره  تسا و  هدـمآ  نارـسپ  ینعی  انَءانبا »  » لباقم رد  هکنیا  هنیرق  هب  دـشاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

مُکَءاْنبأ َنوُحِّبَذـُی   : » تسا هدـش  هدارا  نینچ  هکراـبم  هیآ  نیا  رد  هک  روط  ناـمه  تسا ،  اـهرتخد  ینعی  ثنّؤم  نادـنزرف  زا  دارم  دور 
تسا نیا  هفیرش  هیآ  ینعم  تسا و  اهرتخد  ینعی  ثنؤم  دالوا  ءاسن »  » اهرـسپ و ینعی  رکذم  دالوا  ءانبأ »  » هک  (1)« مُکَءاِسن َنُویْحَتْسَیَو 

«. ار ناتیاهرتخد  دنراد  یم  هگن  هدنز  ار و  امش  ياهرسپ  دنشک  یم   » هک

یقیقد هتکن  نیا  و  انَءانبأ ، » الول   : » دومرف انَءاسن » الول   » تفگ هک  نومأم  ضارتعا  زا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیا  رطاخب  و 
موصعم ناماما  تاملک  رد  ار  رارـسا  هنوگ  نیا  ندـیمهف  میراد  اضاقت  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  زا  دراد ، لـّمأت  هب  جاـیتحا  هک  تسا 

(2)  . دیامرف يزور  ام  هب  مالسلا  مهیلع 

* * *

: دوب هدرک  لقن  هک  مدید  هللا  همحر  یّمق  يازریم  ّطخ  هب  ار  یثیدح   - 3

يانعم و  تسا ؟ انعم  هچ  هب  نارفک  تسیچ ؟ نامیا  رفک و  نم !  يالوم  يا  درک : لاوئس  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تولاجلا  سأر 
؟ تسیچ دنراودیما  هک  یناطیش  ود  خزود و  تشهب و 

َقَلَخ : » تسا هدومرف  نمحرلا  هروس  رد  هک  تسا  اـیوگ  یتفگ  هچنآ  هب  ناـبرهم  راـگدرورپ  مـالک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(4) « . تخومآ نتفگ  نخس  وا  هب  دیرفآ ×  ار  ناسنا   » (3)« نایَبلا هَمَّلَع  ناْسنإلا × 

 . هیآ 49 هرقبلا ،  هروس  - 1
 . دشاب یم  ماقم  نیا  بسانم  تسا و  دنمدوس  هک  دینک  هعجارم  350/10 ح 10  راونألا : راحب  هب  - 2

 . هیآ 3 و 4 نمحرلا ،  هروس  - 3
171/36 ح 160. راونألا :  راحب  ، 343/2 یمق : ریسفت  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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637 ص :

هدوب تیحیـسم  دنمـشناد  نیرتگرزب  قیلثاج  هک  روط  نامه  تسا  دوهی  دنمـشناد  نیرتگرزب  تولاجلا  سأر  دیوگ :  هللا  همحر  فلؤم 
و تسا ، یبناـج  عـبت و  هب  نآ  هکلب  هدوـبن ،  تسیچ  اـهنآ  زا  کـی  ره  ياـنعم  هک  نیا  روـما و  نیا  دوـخ  زا  لاؤـس  وا  روـظنم  و  تسا ،

هدومیپ ار  لدج  شور  لالدتـسا  رد  و  دـنراد ؟  داضت  ریاغت و  هکنیا  اب  تسیچ  روما  نیا  عامتجا  هجو  هک  هدوب  نیا  وا  یلـصا  دوصقم 
 . تسا

و هدرک ، عمج  هدرمـشرب و  ار  يورخا  يویند و  ياهتمعن  نآ  رد  هک  نمحرلا »  » هروس رد  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  بلطم :  حیـضوت 
يریگارف و تمعن  نآ  زا  دـعب  هدرک و  زاغآ  دراد - راـگدرورپ  فطل  ناـسحا و  هب  هراـشا  هک   - ناـمحر مسا  اـب  تهج  نیمه  رطاـخب 

روط هب  ار  گرم  یگدـنز و  لـئاسم  تسا و  ترخآ  اـیند و  رد  یبوخ  ریخ و  ياـه  هار  ياـمنهار  نآ  هک  هدرک  داـی  ار  نآرق  شزومآ 
یم ءاضتقا  نیا  و  تخومآ ، » نتفگ  نخـس  وا  هب  دـیرفآ ،  ار  ناسنا  « » نایَبلا همَّلَع  ناْسنإلا ×  قَلَخ  : » تسا هدومرف  هدرک و  نایب  نشور 

دشاب هدرتسگ  ياه  نیمز  عیفر و  ياه  نامسآ  شنیرفآ  زا  ییاهن  فده  هکلب  یهلا  ياه  تمعن  نیرتگرزب  زا  ناسنا  شنیرفآ  هک  دنک 
رد دـنک  لالدتـسا  دوخ  ياعّدـم  تاـبثا  يارب  دـیوگب و  نخـس  هنوگچ  هک  تسا  هتخومآ  ناـسنا  هب  هک  نیا  ناـیب و  میلعت  نینچمه  و 

(. دوب ناشیا  حیضوت  یمق و  يازریم  مالک  اجنیا  ات   ) .تسا یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  ناسنا  شنیرفآ  زا  دعب  هلحرم 

اریز نمحرلا ، »  » هروس هب  تسا  هداد  عاجرا  ار  باوج  مالسلا  هیلع  ماما  هکتـسنیا  دسر  یم  نم  صقان  رکف  رـصاق و  رظن  هب  هچنآ  یلو 
هب تسا  نمحرلا »  » هروس رد  هکنآ  هدش و  لیوأت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  ملاظ  هب  هدـمآ ،  رـصعلا »  » هروس رد  هک  یناسنا 

 . تسا هدش  لیوأت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هدومرف هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  اذـل  و  تسا ،  نامیا  نارفک و  خزود و  تشهب و  يارب  اریذـپ  ریگارف و  قادـصم  هک  تسا  ناـسنا  و 
ره هب  ناسنا  هکنیا  ّرس  تسا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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روط نامه  تسا ،  وا  رد  یهارمگ  یتخبدب و  تواقـش و  روهظ  ملاظ ،  هب  هدـش  لیوأت  رـصعلا »  » هروس رد  شقیداصم  دارفا و  زا  کی 
تالامک و روهظ  رد  نآ  قیداصم  دارفا و  نیرت  لماک  وا  هک  اریز  هدـش ؛  لـیوأت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نمحرلا »  » هروس رد  ناـسنا  هک 

(1) .تسا اه  یبوخ 

رد هک  تسا  نیا  هدش  هدروآ  هینثت  نابِّذَُکت » امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيِأبَف   » هفیرـش هیآ  نیا  رد  ریمـض  هک  نیا  ّرـس  مییوگ : یم  نایب  نیا  زا  دعب  و 
 ، ددرگرب دنا  هدرک  ملظ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  اهنآ  هب  دیاب  اذل  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  یلماک  ناسنا  لباقم 
 ، تسا هدمآ  لاوئـس  رد  هک  دنراودیما  ناطیـش  ود  زا  دارم  ود  نآ  هدـش و  لیوأت  بصاغ  هفیلخ  ود  نآ  هب  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه 

نیوانع نیا  مامت  هب  تسا و  ناسنا  نارفک  نامیا و  خزود و  تشهب و  يارب  دـشاب  هتـشاد  تیلباق  هک  یقادـصم  زا  باوج  نیاربانب  سپ 
(2)  . تسا هدش  هراشا  نمحرلا »  » هروس رد 

* * *

هدرک هیده  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دوخ  باتک  يادتبا  رد  ار  نآ  هدورـس و  هرـس  سدق  داّبع  نب  بحاص  هک  ار  يراعـشا   - 4
 : مینک یم  رکذ  ار  راعشا  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  تسا ، 

سوط یلإ  ًارئاز  ًارئاس  ای 

سیدقت ضرأ  رهط و  دهشم 

یلع ّطُحو  اضرلا  یمالس  غلبأ 

سومرم ریخل  سمر  مرکأ 

تردص هفلح  هَّللاو  هَّللاو 

سومغم ءالولا  یف  صلخم  نم 

یبرإ ًاکلام  تنک  ول  ّینإ 

یسیرعت ءانفلا  سوطب  ناک 

تکحض يدّیس  نباو  يدّیس  ای 

سیبعت ریغب  يرهد  هوجو 

تسکتنا بصاونلا  تیأر  امل 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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سیکنت نامزلا  یف  اهتایار 

مکتیالو یف  ّقحلاب  تعدص 

سوحنم ریغ  ناک  ذم  ّقحلاو 

280/60 و 280/23. راونألا :  راحب  هب  دینک  عوجر  - 1
.633/2 تایآلا : لیوأت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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دقو دوهیلاک  بصنلا  ینب  ّنإ 

سیجمتب مهدیوهت  طلخی 

سَِجن نم  روبقلا  یف  اونفد  مک 

سیواونلا یف  حرطلا  هب  یلوأ 

هثحابُا امدنع  مهملاع 

سوماج کسمو  روث  دلج  یف 

هتهبج مؤش  تلّمأت  اذإ 

سیلبإ (1) كارتشا  اهیف  تفرع 

 . يور یم  هبترم  دنلب  هزیکاپ و  نیمزرس  كاپ و  دهشم  نآ  هب  سوط  رهش  هب  ترایز  يارب  هک  یسک  يا 

 . نکفیب تسا  ناگدش  ناهنپ  نیرتهب  يارب  هک  یمارگ  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ناسرب و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  ارم  مالس 

 . تسا تیالو  تبحم و  رد  قرغ  هک  یصلخم  زا  هدش  رداص  هک  تسا  یمسق  نیا  و  مسق ، ادخب  مسق ، ادخب 

 . دوب نم  ینامداش  ثعاب  نیا  مدیزگ و  یمرب  ار  سوط  رد  تماقا  متشاد ، یم  رایتخا  نم  رگا  انامه 

 . دوب هدیشک  مهرد  هتفشآ و  هکنآ  زا  دعب  دیدرگ  نادنخ  مراگزور  هرهچ  مرورس !  دنزرف  يا  و  نم !  رورس  يا 

 . مدرک هدهاشم  نوگنرس  هنامز  رد  ار  اهنآ  ياه  مچرپ  و  مدید ، ار  امش  نانمشد  بصاون و  تسکش  هکنیا  رطاخب 

 . تسا هدوبن  موش  كرابمان و  شدوجو  يادتبا  زا  قح  و  مدرک ،  نایب  امش  تیالو  هرابرد  اراکشآ  ار  قح 

 . تسا هتشگ  طولخم  ّتیسوجم  اب  اهنآ  تیدوهی  هنیآ  ره  دننتسه و  دوهی  دننام  اه  یبصان  انامه 

 . دنزیرب اه  ینارصن  اه و  يدوهی  هربقم  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  نآ  رتراوازس  دنا و  هدش  نفد  اهربق  رد  سجن  دارفا  نآ  زا  رادقم  هچ 

 . تسا يا  هلاسوگ  ای  واگ و  عقاو  رد  هک  تسا  یسک  ایوگ  منک  یم  وگتفگ  هثحابم و  یتقو  اهنآ  دنمشناد  اب 

 . تسا هتشاد  تکرش  شا  هفطن  داقعنا  رد  ناطیش  هک  مبای  یم  رد  منک ،  یم  هشیدنا  وا  یناشیپ  رد  ار  یتشز  ینمی و  دب  یتقو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . 49 بحاصلا : لاح  حرش  یف  دابعلا  هیده  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : تسا هدورس  یسراف  هب  هللا  همحر  راجاق  هاش  نیدلارصان  تمظع ،  تکوش و  بحاص  و 

منیب یم  ایربک  لالج  سوط  رد 

منیب یم  ادخ  یّلجت  هدرپ  یب 

یسوم روپ  میرح  نک  شفک  رد 

منیب یم  اصع  اب  میلک  ياسوم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهدزای شخب 

رفعج وبا  تاراختفا  تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

هیلع هَّللا  تاولص  هّمئألا  داوج  یلع ،  نب  دّمحم  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ترـضح تداهـش  زا  دعب  لاسکی  نومأم  تسا : هدرک  لقن  هحلط  نب  دّـمحم  زا  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا   - 1  / 459
رد اه  هچب  هک  داتفا  شروبع  يا  هچوک  زا  هار  ریسم  رد  دش و  جراخ  رهـش  زا  راکـش  دصق  هب  يزور  دمآ ، دادغب  هب  مالـسلا  هیلع  اضر 

هتشذگن شفیرش  رمع  زا  رتشیب  لاس  هدزای  ماگنه  نآ  رد  دوب و  هداتسیا  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دندرک و  یم  يزاب  اجنآ 
.دوب

نومأم .درکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  یلو  دندرک ، رارف  هدش و  هدنکارپ  یگمه  نومأم  هدهاشم  اب  اه  هّچب 
؟ يدرکن رارف  اه  هّچب  هارمه  هب  ارچ  رسپ  يا  تفگ : دومن و  ترضح  نآ  هب  یهاگن  دمآ و  کیدزن 

هدشن بکترم  یهانگ  و  منادرگ ، عیسو  ار  نآ  دوخ  نتفر  اب  ات  دوبن  گنت  هار  نینمؤملاریما )!!(  يا  داد : باوج  ًاروف  مالسلا  هیلع  ماما 
.یناسر یمن  ررض  هانگ  نودب  ار  یسک  هک  تسا  وکین  وت  هب  منامگ  و  مسرتب ، نآ  تبوقع  زا  ات  ما 

؟ تسیچ وت  مسا  درک : ضرع  درک و  بّجعت  رایسب  وا  مکحم  اویش و  نانخس  نآ  زا  نومأم 

؟ یتسه یسک  هچ  دنزرف  درک : ضرع  تسا .  دّمحم  نم  مان  دومرف :

.متسه اضرلا  یسوم  نب  یلع  دنزرف  نم  دومرف :

دصقم يوس  هب  و  داتسرف ،  تمحر  دورد و  ترضح  نآ  ردپ  رب  نومأم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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و تشگ ، دیدپان  یتّدم  يارب  وا  ناگدید  زا  زاب  داتسرف ،  (1) یجاّرد لابندب  ار  يراکش  ِزاب  دش  رود  يدابآ  زا  نوچ  دش ،  هناور  دوخ 
رایـسب نآ  ندـید  زا  هفیلخ  دـش ، یم  هدـهاشم  شدوجو  رد  تاـیح  راـثآ  زونه  هک  دوب  یکچوک  یهاـم  شراـقنم  رد  تشگرب  یتقو 

 . تشگرب دوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  تفرگ و  شتسد  رد  ار  نآ  سپس  درک ، بجعت 

هتفگ و كرت  ار  اجنآ  قباس  لثم  هک  دـید  ار  اه  هّچب  دیـسر  دوب  هدرک  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  ّلـحم  نآ  هب  نوچ 
رد درک : لاؤس  دـمآ و  کـیدزن  هفیلخ  داتـسیا ، اـجنامه  درکن و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  ترـضح  نآ  مه  راـب  نیا  یلو  دـندومن  رارف 

؟ تسیچ نم  تسد 

هلالس اهب  نوربتخیف  ءافلخلاو ، كولملا  هازب  اهدیـصت  ًاراغـص  ًاکمـس  هتردق  رحب  یف  هتّیـشمب  قلخ  هَّللا  ّنإ  نینمؤملاریمأ )!!( ای  دومرف :
.هّوبنلا تیب  لهأ 

ار نآ  ناهاشداپ  يراکـش  زاب  و  دـنیرفآ ، یم  ار  یکچوک  ياه  یهام  شتردـق  يایرد  رد  دوخ  ّتیـشم  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
 . دننک ناحتما  هلیسو  نیا  اب  ار  تّوبن  تیب  لها  نادنزرف  ات  دننک  یم  ناهنپ  تسد  نایم  رد  ار  نآ  ناهاشداپ  دنک و  یم  دیص 

ماما دـنزرف  هک  یتسارب  تفگ : درک  وا  هب  هک  یقیمع  هاگن  نمـض  و  درک ، بجعت  دینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  تاملک  نیا  نومأم  نوچ 
(2) .درک نادنچ  ود  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ناسحا  و  یتسه ، مالسلا  هیلع  اضر 

رب دایز  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  نومأم  رتخد  یـسیع  ُّما  زا  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس   - 2  / 460
تریغ مالسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  ترضح  ینعی  دوخ  رهوش 

.کبک هیبش  تسا  يا  هدنرپ  جاّرد : - 1
 . 91/50 ح 6 راونألا :  راحب   ، 344/2 هّمغلا :  فشک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دشیدنیب تسرد  تسناوت  یمن  دوب و  تسم  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  نومأم  مردپ  رب  يزور  مدوب ، وا  بقارم  مدیزرو و  یم 

.مشک یم  ار  وا  مور و  یم  مسق  ادخب  تفگ : دش و  راوس  تفرگ و  ار  ریشمش  هدب ، ارم  ریشمش  تفگ :  دوخ  مالغ  هب 

هب یلیس  یتحاران  زا  مدروآ و  مرهوش  دوخ و  راگزور  هب  هچ   (1)« نوعجار هیلإ  ّاناو  هَّلل  ّانا  : » متفگ مدید  وا  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  نم 
يروطب دز  یپایپ  يریشمش  اب  ار  وا  هک  مدید  و  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  ماما  رب  هکنیا  ات  مداتفا  هار  هب  وا  لابند  مدز و  یم  دوخ  تروص 

زور نوچ  مدیباوخن ، حبـص  هب  ات  ار  بش  نآ  و  متخیرگ ، شرـس  تشپ  زا  نم  دش ،  جراخ  وا  دزن  زا  سپـس  درک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک 
؟ مدرک هچ  تفگ : يدرک ؟ هچ  بشید  یناد  یم  ایآ  متفگ : وا  هب  مدمآ و  مردپ  رادید  هب  دمآ  الاب  يرادقم 

و دیدرگ ، شوهیب  تفر و  لاح  زا  دایز  تشحو  زا  دز و  یقرب  شنامـشچ  هاگان  یتشک ! ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنزرف  متفگ :
؟ ییوگ یم  هچ  وت ،  رب  ياو  تفگ : نم  هب  دمآ  لاح  هب  هک  یتّدم  زا  سپ 

نیا ندینـش  زا  هرابود  یتشک ، ار  وا  ات  يدز  ریـشمش  اب  ار  وا  هتـسویپ  يدـش و  دراو  وا  رب  بشید  وت  ردـپ ،  يا  مسق  ادـخب  یلب  متفگ :
نیا وت  رب  ياو  تفگ : درک و  یهاگن  وا  هب  دمآ  رسای  یتقو  دینک ،  رضاح  ار  مداخ  رسای  تفگ : دش و  ینارگن  بارطـضا و  راچد  ربخ 

!؟ دیوگ یم  نم  رتخد  هک  تسیچ  اهفرح 

هیلإ ّانا  هَّلل و  ّانا   : » تفگ دز و  دوخ  تروص  هنیـس و  هب  نومأـم  دـیوگ ، یم  وا  هک  تسا  ناـمه  هصق  دـیوگ ، یم  تسار  تفگ : رـسای 
رـسای هب  دـعب  درک ، دـنهاوخ  شنزرـس  ار  ام  تمایق  ات  دیـشک و  ییاوسر  هب  ام  راک  و  میدـش ، دوبان  كـاله و  مسق  ادـخب  نوعجار ، »

ًاروف نک و  قیقحت  هّیضق  نیا  هب  عجار  ورب  تفگ :

دننک و یم  يراج  نابز  رب  یسک  تافو  ربخ  ای  راوگان  يا  هثداح  ندینش  ماگنه  هک  تسا  عاجرتسا  هملک  هیآ 156 ،  هرقب ،  هروس  - 1
 . مینک یم  تعجارم  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  زا  ام  همه  هک  تسا  نیا  شیانعم 
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.روایب میارب  ار  نآ  ربخ 

دیـسرپ وا  زا  ما ! هدروآ  تراشب  تیارب  نینمؤملاریما )!!( يا  تفگ : تشگرب و  هاتوک  یتّدم  زا  سپ  دـش و  جراخ  نومأم  دزن  زا  رـسای 
؟ يا هدروآ  يربخ  هچ 

: متفگ مدرک و  مالس  وا  رب  درک ، یم  كاوسم  ار  دوخ  ياه  نادند  هدیشوپ و  ینهاریپ  هتـسشن و  مدید  متفر ، ترـضح  نآ  دزن  تفگ :
نآ هب  مناوخب و  زامن  نآ  رد  اـت  یـشخبب  نم  هب  ار  دوخ  نهاریپ  نیا  مراد  تسود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا 

ادخب هن ؟ ای  تسا  هدنام  نآ  رب  اهریـشمش  زا  يرثا  ایآ  هک  منک  هدهاشم  ار  وا  نینزان  ندـب  هک  دوب  نیا  مدوصقم  نم  و  میوجب ، كّربت 
.دشاب هدیسر  نآ  هب  يدرز  يرادقم  هک  یجاع  لثم  دوب  دیفس  دوبن و  ریشمش  مخز  زا  يرثا  شندب  رب  مسق 

یقاب ام  يارب  رگید  يرذـع  هزجعم  نیا  ندینـش  تمارک و  نیا  ندـید  اب  تفگ : درک و  ینالوط  يا  هیرگ  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  نومأـم 
(1)  . تسا تربع  نیرخآ  نیلّوا و  يارب  نیا  انامه  دنامن و 

داّبع نبا  راک  ّلحم  رتفد و  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دایز  نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  ریسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یشاّیع   - 3  / 461
زا مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ار  يا  همان  دنتفگ :  تسیچ ؟  هک  مدرک  لاؤس  نآ  زا  تسا ،  يا  هتشون  یـسیونور  لوغـشم  مدید  مدوب ، 

 . دنتفریذپ اهنآ  و  مناوخب ،  ات  دنهد  ناشن  نم  هب  ار  نآ  هک  مدرک  تساوخرد  اهنآ  زا  .تسا  هداتسرف  ناسارخ 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد 

ای كّودع ، نم  كذاعأو  ًالیوط  هَّللا  كاقبأ  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب 

فشک ح 71 ،  359/7 زجاعملا : هنیدم  ، 124  - 129 تازجعملا : نویع  95/50 ح9 ، راونألا :  راـحب  ، 36  - 39 تاوعدلا : جـهم  - 1
تـسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  راصتخا  تهج  زا  هک  تسا  يا  هّمتت  ثیدح  نیا  يارب  و  فالتخا .  یمک  اب   366/2 هّمغلا :

.
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.كوبأ كادف  يدلو ، 

 . موش تیادف  مرسپ ،  يا  دیامرف ، تظفاحم  تنانمشد  ّرش  زا  دوخ  هانپ  رد  درادهگن و  ار  وت  دنوادخ  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مانب 

رب دراذـگ و  ّتنم  وت  رب  دـنوادخ  هکنآ  دـیما  هب  مدومن ، راذـگاو  وت  هب  ار  دوخ  لاوـما  یتمالـس  تّحـص و  رد  تاـیح و  لاـح  رد  نم 
.ینک ششخب  ناسحا و  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  نامالغ  دوخ و  نادنواشیوخ 

.دنشخب یم  هک  یلاوما  رد  دراد  رظن  تقد  يوق و  دادعتسا  تسا و  رایشوه  هک  تسا  ینز  وا   (1) هدیعس اّما  و 

ماو ادخ  هب  هک  تسیک   ، » (2)« هَریثَک ًافاعْضأ  َُهل  هَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  هَّللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  : » تسا هدومرف  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
« . دنک ربارب  نیدنچ  شیارب  وا  ییوکین و  ماو  دهد 

 . (3)« هَّللا ُهاتآ  اّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  نَمَو  ِهتَعَس  ْنِم  ٍهَعَس  وُذ  َقِْفُنِیل  : » تسا هدومرف  و 

هدومن تمحرم  اهنآ  هب  ادخ  هک  ناکما  ردق  هب  دنتـسه  رادان  هک  یناسک  دوخ و  تورث  هزادـنا  هب  دـنمتورث  اراد و  صاخـشا  هکنآ  ات  »
«. دننک ششخب 

بیـصن زا  هک  نکم  ناهنپ  نم  زا  ار  اهراک  دوش  تیادف  تردپ  مرـسپ ، يا  تسا ، هدرک  اطع  يدایز  تعـسو  وت  هب  دنوادخ  هنیآ  ره  و 
(4)  . مالسلاو ینامب ،  هرهب  یب  دوخ 

شردپ تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تسا :  هدش  تیاور  دیوگ : یم  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسرب   – 4  / 462
هّلپ کی  داتفا و  هار  هب  ربنم  فرط  هب  دوب ،  یکدوک  نینـس  رد  هک  یلاح  رد  دمآ ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب 

 : دومرف دومن و  ینارنخس  هب  عورش  سپس  تفر و  الاب 

مجعم هب  دـینک  عوجر  رتشیب  قیقحت  يارب  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  - 1
.192/23 ثیدح :  لاجر 

 . هیآ 245 هرقب ،  هروس  - 2
 . هیآ 7 قالط ،  هروس  - 3

 . 234/1 ح 5 ناهرب :  ریسفت  103/50 ح 18 ، راونألا :  راحب  131/1 ح 18 ، یشاّیع :  ریسفت  - 4
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، هیلإ نورئاص  متنأ  امو  مکرهاوظو  مکرئارـسب  ملعأ  انأ  بالـصألا  یف  سانلا  باسنأب  ملاعلا  انأ  داوجلا ، انأ  اضرلا ،  ّیلع  نب  دّمحم  انأ 
.نیضرألاو تاوامسلا  ءانف  دعبو  نیعمجأ  قلخلا  قلخ  لبق  نم  هب  انحنم  ملع 

ناردـپ بلـص  رد  یتقو  مدرم  ياه  بسن  هب  نم  تسا ، داوج  مبقل  متـسه و  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنزرف  دّـمحم  نم 
قئالخ شنیرفآ  زا  لبق  هکلب  تسین  یباستکا  شناد ،  نیا  و  مربخاب ، امش  هدنیآ  يرهاظ و  ینطاب و  روما  زا  نم  مهاگآ ، دنتـسه  دوخ 

 . میشاب یم  اراد  ار  نآ  نیمز  اه و  نامسآ  نتفر  نیب  زا  ات  هدش و  هدیشخب  ام  هب  یتسه  ندمآ  دیدپ  و 

هب نیرخآ  نیلوا و  هک  متفگ  یم  یمـالک  هنیآ  ره  دوـبن  کـش  لـها  نداـتفا  کـش  هب  ناـهارمگ و  تـلود  لـطاب و  لـها  هـبلغ  رگا  و 
.دندمآ یم  تفگش 

: دومرف داهن و  ناهد  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپس 

 . لبق نم  كؤابآ  تمص  امک  تمصا  دّمحم ، ای 

(1) .دندرک توکس  وت  زا  شیپ  تناردپ  هک  روط  نامه  نک  توکس 

ترـضح تمدـخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  مدآ  نب  اّیرکز  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 5  / 463
تسد دندروآ ،  وا  دزن  دوب  لاس  راهچ  زا  رتمک  وا  فیرش  ّنس  هکیلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر 

 . تفر ورف  رکف  رد  یتّدم  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  رس  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

 . كرکف لاط  میف  تنأ ، یسفنب 

؟ ینک یم  رکف  ردق  نیا  هراب  هچ  رد  موش ،  تیادف 

 . ًافسن ّمیلا  یف  امهّنفسنأل  ّمث  امهّنیرذُال  ّمث  امهّنقرحُال  ّمث  امهّنجرخُال  هَّللاو  امأ  مالسلا  اهیلع  همطاف  یّمُاب  عنُص  امیف  درک : ضرع 

نآ مسق  ادخب  دندومن ، مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  اب  هک  يا  هناملاظ  تشز و  راتفر  نآ  رد 

 . فالتخا یمک  اب   385 همامإلا : لئالد  108/50 ح 27 ،  راونألا :  راحب   ، 98 راونألا :  قراشم  - 1
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ریزارس ایرد  رد  ار  اه  نآ  و  مهد ،  یم  داب  رب  ار  شرتسکاخ  و  منازوس ، یم  شتآ  هب  ار  اهنآ  ندب  مروآ ، یم  نوریب  ربق  زا  ار  ملاظ  ود 
.منک یم 

هتسیاش وت  تیادفب ، مردام  ردپ و  دندومرف : دندیسوب و  ار  وا  كرابم  نامشچ  ود  نیب  دنتفرگرب و  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
(1)  . یتماما بصنم  راوازس  و 

نایعیـش زا  یهورگ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  وا  میهاربا و  نب  ّیلع  زا  یفاـک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 6  / 464
دراو اهنآ  و  دومرف ، هزاجا  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنـسرب ، وا  تمدخ  هک  دنتـساوخ  هزاجا  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  فارطا ،

ار اهنآ  همه  دـندوب  هلاس  هد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دندیـسرپ و  هلأسم  رازه  یـس  ترـضح  نآ  زا  سلجم  کـی  رد  دـندش و 
(2)  . دندومرف تمحرم  باوج 

لاؤس و رگا  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  دیامرف :  یم  فیرـش  ثیدح  نیا  لیذ  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع 
هنوگچ سپ  تسا ،  نآرق  متخ  هس  زا  رتشیب  دراد  مزال  هک  یناـمز  تّدـم  دـشاب  فرح  هاـجنپ  ینعی  رطـس  کـی  يا  هلأـسم  ره  باوج 

هب رـصتخم  لئاسم  نیا  رتشیب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  خـساپ  دوش ، هتفگ  رگا  و  دـشاب ؟ هتفرگ  تروص  سلجم  کی  رد  هک  تسا  نکمم 
 . تسین نکمم  يزیچ  نینچ  لاؤس  دروم  رد  هدش  ماجنا  تقو  نیرت  عیرس  رد  زاجعا  هب  ای  هدوب  هن »  » و یلب » »

: داد خساپ  دوش  یم  هنوگ  دنچ  هب  لاکشا  نیا  زا  هک  تسا  هتفگ  سپس 

هنوگ نیا  ندرمش  اریز  دنشاب ؛  هدرک  باسح  ًاعقاو  هکنیا  هن  تسا ، باوج  لاؤس و  يدایز  هب  هراشا  رازه ،  یـس  دنا : هتفگ  هکنیا   - 1
.تسا دیعب  ًاّدج  لئاسم 

 . 324/7 ح 55 زجاعملا : هنیدم  59/50 ح 34 ، راونألا :  راحب  400 ح 18 ، همامإلا : لئالد  183 ح 10 ، تازجعملا : رداون  - 1
 . لیذ ح 6  93/50 راونألا :  راحب  ، 384/4 بوشارهش : نبا  بقانم  ، 364/2 هّمغلا : فشک  496/1 ح7 ، یفاکلا :  - 2
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اهلاؤس نآ  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  هدوب و  دـحتم  روط  هب  يدایز  ياه  لاؤس  هورگ  نیا  ناهذا  رد  تسا  نکمم   - 2
.تسا هداد  باوج  اهنآ  همه  هب  عقاو  رد  داد  یم  باوج 

یم جارختـسا  طابنتـسا و  يرایـسب  ماـکحا  نآ  زا  یلو  هدومرف  یم  يرـصتخم  هاـتوک و  تاـملک  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا  نکمم   - 3
(1) .تسا يا  هدیدنسپ  باوج  نیا  و  دندرک ،

هتـشاد لکـش  کی  دارفا  میظنت و  بیترت و  رظن  زا  هک  سلجم  عون  کی  ینعی  دـشاب  یعون  تدـحو  سلجم ، تدـحو  زا  دوصقم   - 4
.دشاب هتفرگ  تروص  ددعتم  ياهزور  رد  هچ  رگ  هدش  رازگرب  ینِم  دننام  لحم  کی  رد  سلجم  هکتسنیا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا 

طسب و ار  نآ  هدومن و  نامز  رد  فرـصت  مالـسلا  هیلع  ماما  ینعی  دـنلئاق  هیفوص  هک  هدوب  نامز  نداد  طـسب  رب  ینبم  تسا  نکمم   - 5
.تسا هداد  هعسوت 

هورگ نآ  مالک  هب  ندیشخب  تعرس  رد  هکلب  هدوبن  ناشیا  دوخ  خساپ  هب  ندیشخب  تعرس  رد  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  زاجعا  هکنیا   - 6
زا شیپ  تسا  هتشاد  اهنآ  نطاب  هب  هک  یملع  يور  زا  تسا  هداد  یم  باوج  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ای  تسا  هتـشاذگ  رثا  مه 

.دننک حرطم  ار  دوخ  لاؤس  ناشیا  هکنآ 

ار اه  نآ  باوج  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب و  هدیچیپ  مه  هب  هک  تسا  ینالوط  ياه  هتـشون  اه و  همان  هئارا  لاؤس  زا  دوصقم  هک  نیا   - 7
رترب ار  وا  ماقم  دـنوادخ  دـسر ، یم  ناـیاپ  هب  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  مـالک  اـجنیا  دنتـشون .  یم  اـهنآ  ریز  رد  يداـع  ریغ  روط  هب 

(2)  . دنادرگ

یتروص رد  درک  لاوئـس  وضو  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه  دومرف ؛  یلعألا  دبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنآ  دـننام  - 1
دنوادـخ باتک  زا  نآ  لاثما  دروم و  نیا  باوج  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دنـشاب .  هتـسب  ار  نآ  دـشاب و  یمخز  تشگنا  يور  رب  هک 

رارق نداتفا  تمحز  هب  یتخـس و  جرح و  نید ،  رد  ینعی  جَرَح » ْنِم  ِنیدـلا  یف  مُْکیَلَع  َلَعَج  ام   : » تسا هدومرف  هک  دوش  یم  هدـیمهف 
 . شکب ار  دوخ  تسد  نامه ،  يور  رب  دومرف :  سپس  تسا ،  هدشن  هداد 

 . لیذ ح 6  93/50 راونألا :  راحب  - 2
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 721 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_650_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_650_2
http://www.ghaemiyeh.com


651 ص :

يدروم رد  ار  هلأسم  هداد ، باوج  قوف  هناگتفه  هوجو  هب  هدرک و  حرطم  ار  لاکـشا  هک  هللا  همحر  یـسلجم  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
هکلب رطس  مین  زا  رتشیب  اه  باوج  اهلاؤس و  زا  يرایسب  هک  میناد  یم  یلو  دشاب ، رطـس  کی  باوج  لاؤس و  ره  هک  تسا  هدرک  ضرف 

دوش لاأوس  و  دراد ، هطاـحا  اـیند  هب  هک  تسا  یهوک  دـهد : باوـج  تسیچ ؟ فاـق »  » دوـش لاؤـس  هکنیا  لـثم  تسین ،  فرح  تسیب 
ناـیب هک  تسا  یتفـص  دـهد : باوج  تسیچ ؟ مسا »  » دوـش لاؤـس  و  تسا ، شرع  ریز  رد  يا  همـشچ  دـهد : باوـج  تسیچ ؟ داـص » »

.دنک یم  فوصوم 

؟ تفگ دـیاب  ّتیم  زاـمن  رد  ریبـکت  دـنچ  دوش :  لاؤس  .هن  دـهد : باوج  تسا ؟ زیاـج  شفک  يور  رب  ندرک  حـسم  اـیآ  دوش :  لاؤـس 
.ریبکت جنپ  دهد : باوج 

مامت دـشاب  نینچ  رگا  .تسا و  ناوارف  هک  تالاؤس  هنوگنیا  دـننام  و  یلب ، دـهد : باوج  تسا ؟ بجاو  زامن  رد  تئارق  ایآ  دوش  لاؤس 
هب یتقو  نآرق  ءزج  ره  هک  تسا  هدـش  هبرجت  دوش و  یمن  نآرق  متخ  کی  زا  شیب  دراد  مزال  هک  ینامز  تدـم  اـه  باوج  اـهلاؤس و 

ماجنا تسا  نکمم  تعاس  هد  تدم  رد  نآرق  متخ  کی  تروص  نیا  رد  دـشک و  یمن  لوط  رتشیب  هقیقد  تسیب  دوش  هدـناوخ  یمارآ 
 . مینک مهارف  نوگانوگ  ياه  خساپ  لاکشا  عفد  يارب  هک  تسین  تمحز  همه  نیا  هب  يزاین  سپ  دوش ،

رارق وا  رایتخا  رد  ادخ  هک  یتردق  زاجعا و  يورین  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دراد و  هعسوت  زاجعا  باب  مینک  یـشوپ  مشچ  هک  مه  نیا  زا  و 
.تشاد دنهاوخن  يرادیاپ  تمواقم و  زاجعا  ربارب  رد  تالاکشا  نیا  و  دهد ، یم  ماجنا  یتحار  هب  ار  لامعا  هنوگ  نیا  تسا  هداد 

یم ادـج  رگیدـکی  زا  لـطاب  ّقح و  ياـعّدا  نآ  ببـس  هب  هچنآ   » ناونع تحت  یباـب  یفاـک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 7  / 465
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ءالعلا  یبا  نب  دّمحم  زا  اجنآ  رد  هداد و  لیکشت  ددرگ »

مدومن و ناحتما  رایسب  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  ءارماس -  یضاق  مثکا  نب  ییحی  زا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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دجـسم دراو  يزور  تفگ : هک  مدینـش  مدرک -  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  دـمّحم  لآ  مولع  زا  متـشاد و  هلـسارم  وگتفگ و  هرظانم و  وا  اـب 
فاوط اجنآ  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  منک ، فاوط  ار  وا  كرابم  ربق  ات  مدش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دومرف .  باوج  ار  همه  وا  مدرک و  وگتفگ  ترـضح  نآ  اب  متـشاد  رظن  رد  هک  یلئاـسم  هراـبرد  دـنک ، یم 
.مشک یم  تلاجخ  مسق  ادخب  یلو  مسرپب  امش  زا  یلاؤس  مهاوخ 

؟ تسیک هک  ینک  لاؤس  ماما  زا  یهاوخ  یم  یسرپب ، هکنآ  زا  لبق  مهد  یم  ربخ  وت  هب  لاؤس  نآ  زا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا نامه  مرظن  دروم  لاؤس  مسق  ادخب  مدرک : ضرع 

.منک نیقی  ات  مهاوخ  یم  يا  هناشن  مدرک  ضرع  متسه ، ماما  نم  دومرف :

: تفگ درک و  تبحص  هب  عورش  اصع  نآ  ًاروف  متفگ  نینچ  نم  یتقو  تشاد ، ییاصع  دوخ  تسد  رد  ترضح  نآ 

.هّجحلا وهو  نامزلا  اذه  ماما  يالوم  ّنإ 

(1)  . تسا راگدرورپ  تجح  وا  تسا و  نامز  نیا  ماما  نم  بحاص  الوم و  یتسار  هب 

اضر ترـضح  هارمه  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  نومیم  نب  دّمحم  زا  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   - 8  / 466
هب مهاوخ  یم  مدرک : ضرع  مدرگرب  متـساوخ  یتـقو  دـنک ، رفـس  ناـسارخ  هب  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  لـبق  مدوب  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع 

.مربب دوخ  اب  دیسیونب  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  يارب  يا  همان  منک  تعجارم  هنیدم 

، مداخ دوب  هتـشگ  اـنیبان  ماـگنه  نآ  رد  منامـشچ  مدروآ ، هنیدـم  هب  دوخ  اـب  نم  تشون و  ار  هماـن  دومن و  یمّـسبت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مداـخ ِقفّوم  هب  وا  .مدرک و  میدـقت  ترـضح  نآ  هب  ار  هماـن  نم  دروآ و  دوب  هراوهگ  رد  هکیلاـح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح 

رد ار  نآ  ّقفوم  دنک ، زاب  ار  نآ  هدوشگ و  همان  زا  رهم  داد  روتسد 

68/50 ح 46. راونألا :  راحب  ، 393/4 بوشارهش : نبا  بقانم  353/1 ح9 ، یفاکلا : - 1
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.دومن هظحالم  ار  نآ  ناشیا  درک و  زاب  ترضح  يور  شیپ 

؟ تسا روطچ  تنامشچ  دّمحم ، يا  كرصب ؟ لاح  ام  دّمحم ، ای  دومرف : نم  هب  سپس 

.دینک یم  هدهاشم  هک  روطنامه  تسا  هتشگ  انیبان  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یتمالس  مدرک : ضرع 

افـش تشگرب و  نم  ناگ  هدـید  هب  هرابود  ییانیب  نآ  تکرب  هب  دیـشک و  نم  يانیبان  نامـشچ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  نآ 
(1)  . مدید یم  ار  اج  همه  هکیلاح  رد  مدش  صخّرم  شتمدخ  زا  مدیسوب و  ار  وا  نینزان  ياپ  تسد و  هاگنآ  تفای ؛

تعیب وا  اب  دیـسر و  تفالخ  هب  یـساّبع  مصتعم  هک  یماگنه  دـسیون :  یم  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا   - 9  / 467
نآ هک  داد  روتـسد  تشون و  يا  همان  تاّیز  کلملادـبع  هب  هکنیا  ات  درک  یم  صحفت  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  لاوحا  زا  دـندرک 

.داتسرف ترضح  نآ  تمدخ  راک  نیا  ياربار  نیطقی  نب  یلع  مه  تاّیز  دنک ، هناور  دادغب  هب  لضفلا  ّما  شرسمه  اب  ار  ترضح 

ییاه هفحت  اب  ار  مالغ  سانشا  دروآ و  لمع  هب  میظعت  مارتحا و  مصتعم  اجنآ  رد  .تفر  دادغب  هب  هدش و  رفـس  هدامآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالغ نامه  هارمه  هب  راوگرزب  نآ  يارب  دوب  هدرک  رهم  ار  نآ  هک  جنران  شرت  تبرش  فرظ  یتّدم  زا  سپ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن 

.داتسرف

نب دمحا  اهنآ  زا  هک  سانشرس  صاخشا  زا  یعمج  اب  شدوخ  نینمؤملاریما !!  درک : ضرع  دروآ و  ترـضح  نآ  دزن  ار  تبرـش  مالغ 
دواد و یبا 

: هّمغلا فشک  540/4 ح4 ، راربـألا : هیلح  ح 73 ،  372/7 زجاعملا : هنیدـم  ح 20 ،  46/50 راونألا :  راـحب  372/1 ح1 ، جئارخلا : - 1
.365/2
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دیاب ًاروف  دیئامرف و  لیم  هدرک و  درس  خی  بآ  اب  ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتسد  دنا و  هدیشون  تبرـش  نیا  زا  دنتـسه  بیـصخ  نب  دعس 
.دیهد ماجنا  ار  راک  نیا 

.مماشآ یم  بش  ار  نآ  دیهدب  تلهم  .لیّللاب  اهبرشأ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يراشفاپ رارصا و  ردق  نآ  دور و  یم  نیب  زا  دوش و  یم  بآ  بش  ات  خی  دوش و  هدیماشآ  درـس  تسا  بوخ  تبرـش  نیا  تفگ : مالغ 
ربخاب ًالماک  ناشیا  لمع  اهنآ و  هشقن  زا  هک  یلاح  رد  دـیماشآ  دولآرهز  تبرـش  نآ  زا  ات  تخاس  روبجم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و 

(1) .دوب

هـضرع ناسانـش  هفایق  رب  ار  وا  دـندرک و  کـش  نینزاـن  دوجو  نآ  رد  ناکاّکـش  اذـل  دوب و  هریت  نوگ  مدـنگ  شکراـبم  هرهچ  گـنر 
هب دنتساخرب و  سپـس  دندرک ، هدجـس  دنتخادنا و  نیمز  يور  رب  تروص  اب  ار  دوخ  دندرک  هاگن  ترـضح  نآ  هب  یتقو  اهنآ  دندومن ،

: دنتفگ ناکاّکش  نآ 

هتدلو رهاطلا ، بَّذهملا  بسنلاو  ّیکزلا  بسحلا  هَّللاو  اذه  انلثم ؟ یلع  نوضرعت  رهازلا ، رونلاو  يّردلا  بکوکلا  اذـه  لثمأ  مکحیو  ای 
 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هّیّرذ  نم  ّالإ  وه  ام  هَّللاو  رهاوطلا ، ماحرألاو  رهاوزلا ، موجنلا 

كاپ و یبسن  بسح و  ياراد  وا  مسق  ادخب  دینک !؟ یم  هضرع  ام  دننام  هب  ار  هدنشخرد  رون  نابات و  هراتس  نیا  لثم  ایآ  امـش  رب  ياو  »
مهیلع نینمؤملاریما  ربمغیپ و  هّیرذ  زا  زج  وا  مسق  ادخب  دنا ، هدروآ  ایند  هب  ار  وا  كاپ  ياه  محر  ناشخرد و  ناگراتـس  تسا ، هزیکاپ 

« . تسین مالسلا 

دوشگ و نخـس  هب  بل  هدنرب  عطاق و  دوب ، هتـشذگن  شفیرـش  رمع  زا  هام  زا 25  شیب  ماگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
: دومرف

.384/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.هیحوو هقلخ  یلع  ءانُما  انلعجو  هتّیرب ، نم  انافطصاو  هرون ، نم  انقلخ  يّذلا  هَّللدمحلا 

رد دوخ  یحو  رب  نیما  ار  ام  دیزگرب و  شتاقولخم  نایم  زا  دـیرفآ و  دوخ  رون  زا  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  ساپـس  دـمح و 
.داد رارق  شناگدنب  نایم 

سپس درمشرب ،  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  ات  ار  دوخ  فیرش  بسن  یسوم و  دنزرف  یلع ، دنزرف  دمّحم  نم  مدرم ! يا 
 : دومرف

یم هضرع  ناسانـش  هفایق  رب  دوش و  یم  هدز  ارتفا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مّدج  ادخ و  رب  دوش و  یم  کش  نم  لثم  رد  ایآ 
؟ موش

.نورئاص هیلإ  مه  امب  نیعمجأ  ساّنلا  ملعأل  هَّللاو  ّینإو  مهرطاوخو ، مهرئارس  یف  ام  ملعأل  هَّللاو  ّینإ 

هک يا  هدـنیآ  ناشیا و  تالوحت  هب  مدرم  همه  زا  دـننک و  ناـهنپ  دوخ  ياـه  ّتین  نطاـب و  رد  ناـمدرم  هچنآ  مناد  یم  نم  مسق  ادـخب 
.مرتهاگآ دنراد 

نیمز اهنامـسآ و  ییاپرب  زا  شیپ  شنیرفآ و  زا  لبق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ار  یملع  یتسار  قدص و  يور  زا  میوگ و  یم  قح 
 . منک یم  راهظا  تسا  هدومن  هاگآ  نآ  زا  ار  ام 

نولّوألا هنم  بجعی  ًالوق  تلقل  انیلع ،  قاقـشلاو  ّکشلاو  كرـشلا  لهأ  ّبثوتو  رفکلا  هّیّرذ  هیاوغو  انیلع  لطابلا  رهاظت  ـالول  هَّللا  میأو 
.نورخآلاو

یم یتاملک  هنیآ  ره  دنتشادن  هرطیس  ام  رب  یهارمگ  تواقـش و  کش و  كرـش و  لها  رگا  دوبن و  هریچ  ام  رب  لطاب  رگا  مسق  ادخب  و 
.دننک بجعت  دنیآ و  تفگش  هب  نآ  زا  نیرخآ  نیلوا و  هک  متفگ 

 . دندرک توکس  تناردپ  هک  روطنامه  شاب  تکاس  دّمحم ، يا  دومرف : داهن و  ناهد  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپس 

ُکَلُْهی ْلَهَف  ٌغالَب  راهَن  ْنِم  ًهَعاس  ّالإ  اُوثَْبلَی  َمل  نوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  مُهَّنأَک  مَُهل  لِْجعَتْـسَتالَو  لُسُرلا  نِم  مْزَعلا  اُولُوا  َرَبَص  امَک  ِربْصاَف  »
 . (1)« نوُقِسافلا ُمْوَقلا  اَّلإ 

 . هیآ 35 فاقحأ ،  هروس  - 1
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هدعو هک  يزور  هکنآ  ات  نکم  باتـش  اهنآ  باذع  يارب  زاس و  دوخ  هشیپ  ار  ربص  مه  وت  دندرک  ربص  مزعلا  اولوا  ءایبنا  هک  روطنامه  »
كاله راک  هبت  قساف و  نامدرم  زج  ایآ  سپ  دنا ، هدرکن  گنرد  یتعاس  زج  ایوگ  هک  دنرادنپ  یم  نامز  نآ  دـننیبب و  دـنا  هدـش  هداد 

«. دنوش یم 

مدرم تفر و  یم  هار  هوبنا  تیعمج  نایم  رد  هتـسویپ  سپ  تفرگ  ار  شتـسد  دـمآ و  دوب  ترـضح  نآ  راـنک  هک  يدرم  يوسب  سپس 
ثیح ملعأ  هَّللا  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  هاگن  ترـضح  نآ  هب  هک  مدید  ار  موق  ناگرزب  نادرمریپ و  سپ  دندرک  یم  زاب  هار  شیارب 

« . دنک راذگاو  یسک  هچ  هب  دهد و  رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادخ  « » هتلاسر لعجی 

 . دنتسه بلطملادبع  دالوا  زا  مشاه  ینب  هفیاط  زا  یهورگ  اهنیا  دنداد : باوج  مدرک ، لاؤس  وا  هرابرد  اه  نآ  زا 

تمهت هّیطبق و  هیرام  هصق  سپس  تفگ و  ساپس  ار  ادخ  ترضح  نآ  دیسر و  دوب  ناسارخ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ربخ  نیا 
: دومرف همتاخ  رد  دش و  روآ  دای  دندز  وا  هب  هک  ییاوران 

 . مالسلا هیلع  میهاربإ  هنباو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرب  هوُسا  دّمحم  ینبإ  یفو  ّیف  لعج  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

یلص ربمغیپ  هرابرد  هک  داد  رارق  يزیچ  مالسلا  امهیلع  دّمحم  مدنزرف  نم و  دروم  رد  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و 
(1) .مدرک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یّسأت  نم  دوب و  هداد  رارق  میهاربا  شدنزرف  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یناعنص  ییحی  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 10  / 468

یم تسوپ  ار  زوم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  يارب  ترضح  نآ  هک  مدید  مدیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هّکم  رد 
ناشیا هب  دناروخ .  یم  وا  هب  دنک و 

( رتشیب لیصفت  اب   ) 384 ح2 همامإلا : لئالد  173 ح1 ، تازجعملا : رداون  8/50 ح9 ، راونألا :  راحب  ، 387/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
.
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؟  تسا كرابم  دازون  نآ  ناشیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

 . هنم انتعیش  یلع  هکرب  مظعأ  دولوم  هلثم  مالسإلا  یف  دلوی  مل  يّذلا  دولوملا  اذه  ییحی  ای  معن ،  دومرف : 

(1) .تسا هدماین  ایند  هب  يدنزرف  نایعیش  يارب  وا  زا  رت  تکرباب  مالسا  رد  هک  تسا  يدازون  نیا  ییحی ،  يا  یلب 

هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا -  هیلع  داوج  ترـضح  مالغ  رکـسع -  زا  بقاـنم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا   - 11  / 469
: تفگ

! تسا فیعـض  وا  ندب  نوگمدنگ و  میالوم  هرهچ  ردـقچ  هَّللا ، ناحبـس  متفگ : دوخ  اب  بجعت  يور  زا  مدـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب 
هکیروط هب  تشگ  ضیرع  شفیرـش  مسج  لیوط و  وا  كرابم  دـق  مدـید  هاگان  هک  مدوب  هدرکن  مامت  ار  ممالک  نیا  زونه  مسق  ادـخب 

.درک رپ  تهج  ره  زا  ار  هناخ  ناویا 

زا دعب  دیدرگ و  زمرق  نوخ  لثم  سپـس  رتدیفـس و  فرب  زا  مدید  نآ  زا  دعب  دش ، هایـس  کیرات  بش  لثم  وا  ندب  گنر  مدید  سپس 
تلاح ندب  گنر  تشگرب و  لّوا  تروص  هب  ات  دیدرگ  هدـیهاک  وا  مسج  سپـس  دـش ، زبس  ناتخرد  ياه  هخاش  زبس  گرب  دـننام  نآ 

.مداتفا نیمز  هب  ور  اب  مدوب  هدش  هدز  توهبم  بیجع  هنحص  نیا  ندید  زا  هک  نم  تفای و  ار  دوخ  یلصا 

: دومرف دز و  بیهن  دنلب  يادص  اب  ارم  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هاگنآ 

.ًاّیلو انل  هاضتراو  انب  هیلع  هَّللا  ّنم  نم  ّالإ  انتفرعم  هقیقح  یلإ  لصیال  هَّللاو  مکیّوقنف ، نوفعضتو  مکئّبنف  نوّکشت  رکسع ، ای 

.مینک یم  تیوقت  ار  امش  ام  دیوش و  یم  فیعض  تسس و  و  مینک ،  یم  هاگآ  ار  امـش  ام  دیوش  یم  دیدرت  کش و  راچد  رکـسع ! يا 
تسود یلو و  ناونع  هب  ار  وا  دراذگ و  ّتنم  وا  رب  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دسر  یمن  ام  تخانـش  تفرعم و  تقیقح  هب  مسق  ادخب  و 

(2)  . دنیزگرب دنک و  دنسپ  ام 

35/50 ح 24. راونألا :  راحب  ، 360/6 یفاکلا :  - 1
404 ح 25. همامإلا : لئالد  345/7 ح 66 ،  زجاعملا : هنیدم  55/50 ح 31 ، راونألا :  راحب   ، 387/4 بقانملا :  - 2
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  عفان  نب  نانب  زا  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع   - 12  / 470
؟  تسا روما  رادرایتخا  یسک  هچ  امش  زا  دعب  موش  امش  يادف  مدرک : ضرع 

وا و  مدرب ،  ثرا  نیـشیپ  ماما  زا  نم  هک  ار  هچنآ  درب  یم  ثرا  نم  زا  هک  دـش  دـهاوخ  دراو  یـسک  رد  نیا  زا  عفان !  رـسپ  يا  دومرف : 
.تسا نم  زا  دعب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تّجح 

مـشچ نوچ  دـش و  دراو  رد  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ناـهگان  هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  اـب  وـگتفگ  نیا  لوغـشم 
: دومرف داتفا  نم  هب  شکرابم 

؟ میوگن یثیدح  تیارب  عفان  رسپ  يا 

هل یلاـعت  هَّللا  عفر  رهـشأ  هعبرأ  هُّما  نطب  یف  هل  یتأ  اذإو  ًاـموی ، نیعبرأ  هُّما  نطب  یف  توـصلا  عمـسی  هُّما  هتلمح  اذإ  هّمئـألا  رـشاعم  اـّنإ 
.هّراض الو  هعفان  ثیغ  هرطق  لولح  هنع  بزعیال  یّتح  هنع  دعب  ام  هل  بّرقف  ضرألا  مالعأ 

یتقو و  دونشب ،  ردام  مکـش  رد  ار  ادص  زور  لهچ  ات  دوش  رادراب  وا  هب  شردام  ام  زا  یکی  هاگره  هک  میتسه  هنوگنیا  ناماما  ام  انامه 
کیدزن تسا  رود  وا  زا  هچنآ  نآ  رثا  رب  درب و  یم  الاب  وا  يارب  ار  نیمز  ياه  تمالع  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تشذـگ  هاـم  راـهچ 

.دنامن ناهنپ  یفخم و  وا  زا  ّرضم  ای  دشاب  دنمدوس  ناراب  يا  هرطق  شزیر  یّتح  هک  يروطب  دوش  یم 

وت هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یسک  نامه  تسیک ؟ ناشیا  زا  دعب  نارود  تّجح  یتفگ :  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  هکنیا  و 
 . تسا وت  رب  ادخ  تّجح  درک  یفّرعم 

: دومرف دش و  دراو  ام  رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس  مریذپ .  یم  ار  نآ  همه  زا  شیپ  مدرک :  ضرع 

تسا و نم  نامرف  مکح و  وا  نامرف  مکح و  اریز  هنب ، ندرگ  وا  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  و  نک ، لوبق  دومرف  هچنآ  عفاـن  رـسپ  يا 
(1) .دشاب یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  مکح و  نم  نامرف  مکح و 

 . 384/7 ح 84 زجاعملا : هنیدم  لیذ ح 31 ،  55/50 راونألا :  راحب  ،388/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 729 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_658_1
http://www.ghaemiyeh.com


659 ص :

هکیلاح رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  جرف  نب  رمع  زا  دـسیون : یم  باتک  نامه  رد  زین  و   - 13  / 471
و دشاب ، یم  هلجد  نیا  نایم  رد  بآ  ردقچ  دیناد  یم  امـش  هک  دننک  یم  اعّدا  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  میدوب  هداتـسیا  هلجد  رانک 

؟ تسا رادقم  هچ  نآ  نزو 

؟ هن ای  دنک  راذگاو  دوخ  تاقولخم  زا  يا  هشپ  هب  ار  نآ  ملع  دناوت  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ایآ  دومرف : نم  هب 

.دناوت یم  تسا و  رداق  وا  مدرک : ضرع 

.هقلخ رثکأ  نمو  هضوعب  نم  یلاعت  هَّللا  یلع  مرکأ  انأ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(1) .مرت یمارگ  ناگدیرفآ  زا  يرایسب  زا  هکلب  هشپ  زا  ادخ  دزن  نم 

رد هک  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح   (2): تسا هدرک  لقن  یثیدح  نمض  رد  جاجتحا »  » باتک رد  هللا  همحر  یسربط  خیـش   - 14  / 472
هک نیمرچ  ياکتم  ود  نیب  دوخ  هاگیاج  رد  دـش و  سلجم  دراو  دوب  هتـشذگن  رتشیب  شفیرـش  رمع  زا  هام  دـنچ  لاس و  هن  ماـگنه  نآ 

مدرم تسشن و  ترضح  نآ  لباقم  رد  دوب  رتفورعم  شدوخ  رصع  نادنمـشناد  همه  زا  هک  مثکا  نب  ییحی  تسـشن ، دندوب  هداهن  اجنآ 
.تفرگ و رارق  دوخ  دنـسم  رد  دندوب  هداد  رارق  داوج  ترـضح  رانک  رد  ار  شدنـسم  هک  مه  نومأم  دنتـسشن ، دوخ  هبترم  رد  کی  ره 
زا هک  دنهد  یم  هزاجا  نینمؤملاریما  ایآ  تفگ : نومأم و  هب  درک  ور  مثکا  نب  ییحی  دیدرگ  هتسارآ  تئیه  نیا  اب  سلجم  هکنآ  زا  دعب 

؟ منک لاؤس  ار  يا  هلأسم  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا 

400/7 ح 101. زجاعملا : هنیدم  لیذ ح 12 ،  100/50 راونألا :  راحب  ، 124 تازجعملا : نویع  - 1
هب بل  ساـبع  ینب  دـنک  جـیوزت  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هب  ار  شرتخد  تفرگ  میمـصت  یتقو  نومأـم  هکتـسنیا  شا  هصـالخ  - 2

ار اهنیا  امش  داد : باوج  نومأم  .دوش  لماک  ات  نک  ربص  يرادقم  هدومنن ،  بسک  یلامک  ملع و  زونه  وا  دنتفگ : دندوشگ و  ضارتعا 
هثحابم و ترـضح  نآ  اب  ات  دـننک  عمج  نآ  رد  ار  نامز  گرزب  ياملع  دـنهد و  لیکـشت  یـسلجم  داد  روتـسد  هاگنآ  دیـسانش ،  یمن 

.دننک وگتفگ 
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.ریگب هزاجا  ناشیا  دوخ  زا  تفگ : وا  هب  نومأم 

؟ مسرپب یلاعترضح  زا  یلاؤس  دیهد  یم  هزاجا  موش  تیادف  درک : ضرع  مالسلا و  هیلع  داوج  ترضح  هب  درک  ور  مثکا  نب  ییحی 

.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ دناسر  لتق  هب  ار  يدیص  هک  یمرُحم  هرابرد  امش  كرابم  رظن  موش  تیادف  درک : ضرع  ییحی 

؟ لهاج اـی  هدوب  ملاـع  نآ  تمرح  هب   (1) مرُحم مرح ؟ رد  ای  هداتفا  قاـفّتا  مرح  نوریب  رد  دیـص  نتـشک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ای هدوب  راب  نیلوا  ریبک ؟ ای  تسا  هدوب  ریغص  هدنب ؟ ای  تسا  هدوب  دازآ  مرُحم  هابتشا ؟ اطخ و  يور  زا  ای  هدش  بکترم  ار  لتق  نیا  ًادمع 
رب گزرب ؟ ای  تسا  هدوب  کچوک  دیـص  ناگدنرپ ؟ ریغ  زا  ای  هدوب  ناگدـنرپ  زا  وا  دیـص  تسا ؟ هدـش  بکترم  یلتق  مه  نآ  زا  شیپ 
هب مرُحم  ای  هدوب  هرمع  مارحا  هب  مرُحم  زور ؟ ای  تسا  هتـشک  بش  رد  ار  دیـص  تسا ؟ هتـشگ  نامیـشپ  ای  هتـشاد و  رارـصا  دوخ  لـمع 

؟ تسا هدوب  ّجح  مارحا 

راچد ینادرگرـس  هب  داد  لیکـشت  وا  لاؤس  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یعورف  هلأسم و  نیا  ياه  هخاش  ندینـش  زا  هک  مثکا  نب  ییحی 
یپ وا  یگدـنامرد  هب  سلجم  لها  همه  هکیروطب  داتفا  تنکل  هب  وا  نابز  تشگ و  رهاظ  وا  هرهچ  رد  یناوتان  زجع و  راثآ  دوب و  هدـش 

.دندرب

دوخ ناگتسب  هب  مرازگساپس و  داد  رارق  عقاو  اب  قباطم  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  هرابرد  ارم  يأر  هک  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  تفگ : نومأم 
؟ دیدرک یمن  لوبق  ار  هچنآ  دیدرک  رواب  دیدیمهف و  نونکا  ایآ  تفگ : درک و  یهاگن 

دـیدرک و ناـیب  هلأـسم  نیا  يارب  هک  ار  یعورف  رگا  موـش ؛  تیادـف  درک :  ضرع  مالـسلا و  هـیلع  داوـج  ترـضح  هـب  درک  ور  سپس 
 . میدرک یم  هدافتسا  امش  رضحم  زا  دیدومرف  یم  ار  نآ  زا  کی  ره  مکح  دیدرمشرب  هک  ار  یهوجو 

 . تسا مارحا  لاح  رد  هک  یسک  ینعی  مرُحم  - 1
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گرزب ناگدنرپ  زا  دیـص  نآ  دشاب و  هتـشک  مرح  نوریب  ار  دیـص  یتقو  مرُحم  دومرف : تفریذـپ و  ار  وا  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يا هجوج  مرحم  یتقو  .تسا  نادنچ  ود  هراّفک  دشاب  هدرک  ار  راک  نیا  مرح  لخاد  رد  رگا  و  دهد ، هراّفک  دنفـسوگ  کی  دیاب  دـشاب 

.دهد هراّفک  دنا  هتفرگ  ریش  زا  هزات  هک  ار  يا  هّرب  دیاب  دناسر  لتق  هب  مرح  نوریب  رد  ار 

.دهد هراّفک  ار  هجوج  نآ  تمیق  هّرب و  دیاب  دشاب  هداد  ماجنا  مرح  لخاد  رد  ار  راک  نیا  رگا  و 

و دنک ، ینابرق  دنفسوگ  کی  دیاب  هدوب  وهآ  رگا  رتش و  کی  هدوب  غرم  رتش  رگا  و  واگ ، کی  تسا  مزال  هدوب  یشحو  رخ  دیـص  رگا 
دیـص بکترم  هکنآ  دراوم  نیا  مامت  رد  .دنک و  هبعک  میدقت  دیاب  ربارب  ود  ار  هرافک  دـشاب  هتفرگ  تروص  مرح  رد  اهنیا  زا  یکی  رگا 

.دنک حبذ  دیاب  هّکم  رد  ار  ینابرق  هدوب  هرمع  مارحا  هب  مرحم  رگا  ینم و  رد  ار  ینابرق  هدوب  ّجح  مارحا  هب  مرُحم  رگا  هدش 

دروم رد  یلو  دوش ، یم  هتـشون  وا  رب  هانگ  هدش  لتق  بکترم  ًادمع  هک  یـسک  .تسا  يواسم  لهاج  ملاع و  هب  تبـسن  دیـص  هراّفک  و 
یلو تسا ، وا  دوخ  هدـهعب  هراّفک  هدـش  بکترم  ار  لتق  هدوب و  دازآ  هک  یـسک  .دنـسیون  یمن  وا  رب  یهانگ  دنـشخب و  یم  ار  وا  اطخ 

.دشاب یم  وا  يالوم  هدهعب  شا  هرافک  هدنب 

لتق بکترم  هک  یـسک  .تسا  بجاو  هراّفک  ریبک  رب  یلو  درادن ، هرافک  هدش  لتق  بکترم  هدیـسرن  فیلکت  ّدـح  هب  هک  يریغـص  رگا 
یم بجاو  وا  رب  مه  ترخآ  باذع  دزرو  رارـصا  نآ  رب  هک  یـسک  یلو  دوش ، یم  طقاس  وا  زا  ترخآ  رفیک  هتـشگ  نامیـشپ  هدـش و 

.ددرگ

بوخ یلیخ  ار  بلطم  يدرک و  ناسحا  رفعج ؛  وبا  يا  رفعج ،  ابأ  ای  تنسحأ  دز : ادص  نومأم  تفای  نایاپ  هک  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 
.دیسرپب ییحی  زا  يا  هلأسم  امش  دیناد  یم  حالص  رگا  نونکا  .دهد  شاداپ  و  دنک ، ناسحا  وت  هب  دنوادخ  يدومن ، نایب 

؟ میامن شسرپ  وت  زا  دومرف : ییحی  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

متسناد یم  نم  دیدومرف و  لاؤس  رگا  تسا ، امش  اب  رایتخا  درک : ضرع 
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.منک یم  هدافتسا  ناتدوخ  رضحم  زا  هنرگ  مهد و  یم  باوج 

، دیدرگ لالح  دمآ  الاب  يرادـقم  هک  زور  دوب ، مارح  وا  رب  درک  هاگن  زور  لّوا  رد  ینز  هب  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
وا رب  بش  همین  لالح و  وا  رب  هاگنابـش  دـیدرگ ، مارح  بورغ  تقو  دـش ، لالح  رـصع  ماـگنه  دـش ، مارح  وا  رب  دیـسر  ارف  رهظ  نوچ 

هنوگچ وگب  نک و  نایب  هلأسم  نیا  رد  ار  تیّلح  تمرح و  هجو  دیدرگ ،  لالح  وا  يارب  هرابود  درک  عولط  حبص  هکنیمه  دش و  مارح 
؟ ددرگ یم  مارح  ینامز  لالح و  یهاگ  نز  نیا  هک  دوش  یم 

ار هلأسم  خساپ  ناتدوخ  مسانش ، یمن  تسه  نآ  رد  هک  یهوجو  مناد و  یمن  هلأسم  نیا  يارب  یباوج  مسق ؛  ادخب  درک : ضرع  ییحی 
 . مینک هدافتسا  ام  همه  ات  دینک  نایب 

الاب يرادـقم  هک  زور  دوب ، مارح  وا  رب  یبنجا  درم  نآ  هاگن  اذـل  دوب  یـسک  زینک  زور  لوا  رد  نز  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
وا اب  دـش ،  رـصع  نوچ  دـیدرگ ، مارح  وا  رب  درک  دازآ  ار  وا  رهظ  ماگنه  دـش ، لالح  وا  رب  درک و  يرادـیرخ  شبحاص  زا  ار  وا  دـمآ 
دـش لالح  وا  رب  تخادرپ و  ار  راهظ  هراّفک  هاگنابـش  دیدرگ ، مارح  وا  رب  درک و  راهظ  بورغ  تقو  دـش ، لالح  وا  رب  درک و  جاودزا 

.دش لالح  وا  رب  درک و  عوجر  دش  حبص  هکیتقوو  دیدرگ ، مارح  وا  رب  داد و  قالط  ار  وا  بش  ياه  همین 

هک سابع  ینب  زا  دوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  هب  نومأم  دومرف  نایب  ًالماک  ار  هلأسم  باوج  دیسر و  اجنیا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 
هلأسم ای  دـهد  باوج  هنوگنیا  ار  هلأسم  نیا  دـناوتب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  تفگ : درک و  ور  دنتـشاد  روضح  سلجم  رد 

؟ دنک نایب  لّصفم  نشور و  هنوگ  نآ  ار  یلبق 

 . تسنادن دوب  ام  زا  رتاناد  هک  نینمؤملاریما )!!( و  میناد ، یمن  مسق  ادخب  هن  دنتفگ :

دـنا و هدـش  هدـیزگرب  يرترب  لضف و  هب  قلخ  نایم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  امـش  رب  ياو  تفگ :  نومأم 
تالامک زورب  زا  عنام  ناشیا  رد  نس  یمک 
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(1) .میدرکن رکذ  راصتخا  رطاخب  اجنیا  رد  ام  هک  دراد  هلابند  ربخ  نیا  تسین 

لایخ هب  تسا  هدرک  لـقن  یثیدـح   (2) دوب هفّوصتم  زا  وا  هک  یماطـسب  دـیزی  وبا  زا  تاّنجلا » تاضور   » باـتک بحاـص   - 15  / 473
ار اهنآ  بهذم  کلسم و  هکنآ 

هیلح ، 353/2 هّمغلا : فـشک  نمـض ح 3 ،   74/50 راونألا :  راـحب  ، 319 دـیفم : داشرا  ، 182/1 یمق :  ریـسفت  ، 443 جاـجتحإلا : - 1
347/7 ح 68. زجاعملا : هنیدم  ، 553/4 راربألا :

وا هک  تسا  یـسک  لّوا  یفوک  مشاه  وبا  دنا ، هداهن  تعدب  ار  یلطاب  دیاقع  دساف و  یبهذـم  هک  تسا  ّهلاض  ياه  هقرف  زا  هفّوصتم  - 2
رد دوب .  لولح  هب  لئاق  وا  و  دیـشوپ ، یم  تشرد  هنیمـشپ  ياه  هماج  نانابهر  دننام  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  دـنا و  هدـیمان  یفوص  ار 

دوب نآ  بهذم  نیا  عضو  زا  شدارم  دوب و  يرهد  دحلم و  نطاب  رد  يربج و  يوما و  رهاظ  رد  وا  هک  تسا  تانایدـلا » لوصا   » باتک
ترـضح زا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دانـسالا » برق   » باـتک رد  دـنز .  مه  رب  ار  مالـسا  نید  هک 

هل لاقی  ًابهذم  عدتبا  يّذلا  وهو  ًاّدج  هدیقعلا  قساف  ّهنا  : » دومرف ترضح  نآ  دندیـسرپ ،  ار  یفوک  مشاه  وبا  لاح  مالـسلا  هیلع  قداص 
نایفـس وا  زا  دعب  تسا . » هدرک  عارتخا  فّوصت  مان  هب  ار  يدیدج  بهذم  هک  تسا  یـسک  تسا و  قساف  هدیقع  رظن  زا  وا  « » فّوصتلا

دیزی وـبا  وا  زا  سپ  دوزفا و  وا  بهذـم  رب  میــسجت  هیبـشت و  تـیؤر و  تروـص و  لـثم  يرگید  لـئاسم  داد و  هـمادا  ار  وا  هار  يروـث 
لئاق رابتعا  هب  دـنا و  هداد  بقل  هیماطـسب  هیدـیزی و  یماطـسب  دـیزی  وبا  رابتعا  هب  ار  اهنآو  تسا ، هدوب  هلطاب  هقرف  نیا  سیئر  یماطـسب 

زج نم  هماج  رد  « » هَّللا يوس  یتّبج  یف  سیل   » هناکاب یب  رّرکم  دیزیاب  .دـنا  هدـناوخ  هیداحتا  هیلولح و  ار  اهنآ  داحتا  لولح و  هب  ندوب 
رد ار  ادخ  « » مانملا یف  هَّللا  تیأر   » و تسا ، » میظع  نم  نأش  ردقچ  متـسه و  هّزنم  كاپ و  « » ینأش مظعأ  ام  ناحبـس   » و تسین ، » ادخ 

دوب یلولح  لوصا  رد  وا  .تسا  هتفگ  مدید ، » یتوترف  درمریپ  تروص  هب  ار  ادخ  « » مره خیش  هروص  یف  هَّللا  تیأر   » و مدید ، » باوخ 
هک یتافارحنا  دساف و  دیاقع  رطاخ  هب  هورگ  نیا  .تسا  هدوب  قیدنز  دحلم و  نطاب  رد  دومن و  یم  لمع  کلام  بهذـم  هب  عورف  رد  و 

هدیسر ناشیا  نعط  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  يرایـسب  تایاور  دنا و  هدوب  نیرهاط : هّمئأ  نید و  نایاوشیپ  ترفن  دروم  هراومه  دنا  هتـشاد 
اذه یف  رهظ  دـق  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی  دوش : یم  هراشا  ثیدـح  ود  هب  طقف  هنومن  يارب  و  تسا ،

یهورگ « . » مهعم رـشحی  مهنم و  وهف  مهیلا  لام  نمف  انؤادـعا  مّهنا  مالـسلا : هیلع  لاق  مهیف ؟ لوقت  امف  هیفوصلا  مهل  لاقی  موق  ناـمزلا 
اهنآ دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسیچ ؟ اهنآ  هرابرد  امـش  رظن  دوش  یم  هتفگ  یفوص  اهنآ  هب  هک  دنا  هدـش  رهاظ  نامز  نیا  رد 

: دومرف سپـس  دش . » دهاوخ  روشحم  اهنآ  اب  تمایق  يادرف  تسا و  اهنآ  زا  دهد  ناشن  اهنآ  هب  یلیامت  سک  ره  دنتـسه و  ام  نانمـشد 
اّنم سیلف  مهیلإ  لام  نمف  الأ  مهلاوقأ ، نولّوأیو  مهبقلب  مهسفنأ  نوبّقلیو  مهب  نوهّبشتیو  مهیلإ  نولیمیو  انّبح  نوعّدی  ماوقا  نوکیـسو  »
هب بّقلم  اهنآ و  هیبش  ار  دوخ  دـنلیام و  اهنآ  هب  یلو  دـننک  یم  اعّدا  ار  ام  یتسود  هک  دـنیآ  یم  يا  هفیاـط  يدوز  هب  « ، » ءارب هنم  اـنأو 
« . مرازیب وا  زا  نم  تسین و  ام  زا  ددرگ  لیام  اهنآ  هب  سک  ره  دـینادب  دـننک ، یم  هیجوت  ار  اهنآ  ياـه  هتفگ  دـنزاس و  یم  اـهنآ  بقل 

مهرکنی مل  هیفوصلا و  هدنع  رکذ  نم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  عیزب  نب  لیعامـسا  ار  رگید  ثیدح 
وا دیآ و  نایمب  هیفوص  زا  يرکذ  وا  دزن  هک  یـسک  «. » هَّللا لوسر  يدی  نیب  راّفکلا  دهاج  اّمناکف  مهرکنأ  نمو  اّنم ، سیلف  هبلقو  هناسلب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انک  رد  ایوگ  سپ  دنک  راکنا  ار  ناشیا  سک  ره  و  تسین ، ام  زا  دـنکنراکنا  دوخ  نابز  بلق و  هب  ار  ناشیا 
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« فّرصت یکدنا  اب   747/2 هعیشلا :  هقیدح  باتک  زا  لقن  هب  « . » تسا هدیگنج  رافک  اب  ترضح  نآ  شیپاشیپ  ملسو و  هلآو 
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 . تسا رتشیب  اهنآ  فالخ  رب  نآ  تلالد  هک  هَّللا  ءاشنا  درک  میهاوخ  نایب  ام  دنک و  یم  تیوقت 

يرهـش زا  مارحلا  هَّللا  تیب  ترایز  دصق  هب  یلاس  تسا :  هتفگ  دشاب  یم  یماطـسب  دیزی  وبا  هب  فورعم  هک  مدآ  نب  یـسیع  نب  روفیط 
قـشمد دراو  هکنآ  زا  لبق  داتفا و  مروبع  ماش  هب  هار  ریـسم  رد  مدـش ، جراخ  ّجـح  تقو  ریغ  رد  ماطـسب  ینعی  مدوب  نکاـس  نآ  رد  هک 

كاخ اـب  هک  مدـید  ار  يا  هلاـس  راـهچ  كدوک  یکاـخ  هپت  يور  رب  اـجنآ  رد  مدرک ، رورم  دوب  نآ  فارطا  رد  هک  یئاتـسور  هب  موش 
.درک یم  يزاب 

هاـبت ار  تاـبجاو  زا  یکی  منکن  مالـس  رگا  و  تسیچ ؟  مالـس  دـمهف  یمن  وا  منک  مالـس  وا  هب  رگا  تسا  كدوک  نیا  متفگ : دوخ  اـب 
هب دنگوس  دومرف : دروآ و  الاب  ار  دوخ  رس  مدرک  مالس  یتقو  منک ، مالس  وا  رب  متفرگ  میمـصت  هدرک و  عمج  ار  دوخ  يأر  ما ، هتخاس 
ارم رما  مداد ، یمن  باوج  وت  هب  دوبن  یهلا  روتـسد  مالـس  نداد  باوج  رگا  هدـینارتسگ ، ار  نیمز  هتـشارفا و  رب  ار  نامـسآ  هک  یـسک 

 . داب وت  رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  وت و  رب  مالس  يدومن ، ریقحت  لاس  ّنس و  یمک  رطاخب  ارم  يدرمش و  کچوک 

 : دومن توالت  دوب  وا  شیامرف  دهاش  هک  ار  هیآ  نیا  سپس 

 . دنام تکاس  و  دیهد ،» خساپ  ار  نآ  رتهب  یلکش  هب  دنتفگ  یتّیحت  امش  هب  یتقو   » (1)« اْهنِم َنَسْحِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیّیُح  اذإَو  »

«. دیهد باوج  لکش  نامه  هب  ای  : » دیامرف یم  هک  مدناوخ  ار  هیآ  هلابند  ینعی   (2)« اهوُّدُر ْوأ  : » مدرک ضرع 
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یهلا دـییأت  دروم  هک  تسا  نارورـس  ناگرزب و  زا  یکی  هک  متفاـیرد  وا  راـتفگ  زا  تسا ، وت  لـثم  يرکف  هتوک  دارفا  راـک  نآ  دومرف :
.تسا

زا کشا  هکیلاح  رد  وا  منک و  یم  هبوت  مدـش  بکترم  هک  یلمع  زا  منک و  یم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  نم ؛  رورـس  يا  مدرک : ضرع 
وا  ، » (1)« نُولَعْفَت ام  مَْلعَیَو  تائِّیـسلا  نَع  اوُفْعَیَو  هِدابِع  ْنَع  ََهبْوَتلا  ُلَبْقَی  يذَّلا  وُهَو   : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  تخیر  یم  شنامـشچ 
یم یبوخب  دینک  یم  هچنآ  دیامن و  یم  یـشوپ  مشچ  اهنآ  ياه  یتشز  اهیدب و  زا  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یـسک 

« . دناد

؟ تسا هدیناشک  ماش  هب  ماطسب  تدوخ  رهش  زا  ار  وت  زیچ  هچ  يدمآ ، شوخ  دیزی ؛  وبا  يا  دومرف : نم  هب  سپس 

.ما هدرک  دصق  ار  تیب  ترایز  نم  رورس  يا  مدرک : ضرع 

دنوادخ مرتحم  هناخ  مدرک : ضرع  هناخ ؟ مادک  دومرف :

: دومرف درک و  دنلب  نم  فرطب  ار  دوخ  رس  یتدم  زا  دعب  درک ، توکسو  يراد ، یبوخ  دصق  دومرف :

؟ يا هتخانش  ار  هناخ  نآ  بحاص  ایآ  دیزی  ابا  يا 

دور يا  هناخ  هب  یسک  يا  هدید  ایآ  دومرف : ما  هتخانشن  نونکات  ار  وا  هن  مدرک : ضرع  مدرب و  یپ  وا  دوصقم  هب  متـسناد و  ار  وا  هراشا 
؟ دسانش یمن  ار  نآ  بحاص  هک 

مسانشب ار  هناخ  نآ  بحاص  هکنآ  ات  مدرگ  یم  رب  دوخ  رهش  هب  نونکا  و  نم ، رورس  يا  هن  مدرک : ضرع 

 . تسا امش  دوخ  اب  رایتخا  دومرف :

كرابت دنوادخ  ات  مدیزگ  تولخ  متفرگ و  هرانک  نارگید  زا  اجنآ  رد  متشگرب و  ماطسب  فرطب  تعاس  نامه  مدرک و  عادو  وا  اب  نم 
.متخانش ار  یلاعتو 

متشذگ یم  قشمد  فارطا  ياتـسور  رد  یتقو  و  مدیـسر ، ماش  هب  ات  مدومیپ  ار  يریـسم  مدش و  جراخ  ترایز  دصق  هب  رهـش  زا  سپس 
ولج متفای ، مدوب  هدید  هتشذگ  لاس  رد  هک  یلبق  لاح  نامه  هب  ار  كدوک  نآ  قباس  ّلحم  نامه  رد 
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تخادرپ و وکتفگ  هب  وا  متسشن و  سپس  داد ، خساپ  هتشذگ  زا  رتوکین  ارم  مالس  تفگ و  دمآ  شوخ  نم  هب  وا  مدرک ، مالـس  متفر و 
.مهد باوج  متسناوت  یم  درک  یم  رگا  یشسرپ  طقف  متشادن و  نتفگ  نخس  تردق  وا  تبیه  زا  نم 

؟ يا هتخانش  ار  هناخ  نآ  بحاص  ایوگ  دیزیابا ؛ يا  دومرف : نم  هب  وگتفگ  يرادقم  زا  سپ 

.نم رورس  يا  یلب  مدرک :  ضرع 

ضرع مدـیمهف ، ار  شا  هراشا  مالک و  ینعم  و  نم ، رورـس  يا  هن  مدرک : ضرع  یئایب ؟ شا  هناـخ  هب  هک  داد  هزاـجا  وت  هب  اـیآ  دومرف :
.میآ شا  هناخ  ترایز  هب  دهد  هزاجا  هکنیا  ات  مدرگ  یم  رب  مدرک :

؟ دروآ موجه  شا  هناخ  هب  وا  توعد  هزاجا و  نودب  تخانش  ار  یصخش  یسک  رگا  هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ  دیزی  ابا  يا  دومرف :

مدرگ یم  رب  اج  نیمه  زا  و  نم ، رورس  يا  هن  مدرک : ضرع 

.دشاب یم  تدوخ  اب  رایتخا  دومرف 

یط ار  ریـسم  نامه  مدـش و  ترایز  مزاع  هراـبود  مدـنام  اـجنآ  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  و  متـشگرب ، ماطـسب  هب  مدرک و  عادو  وا  اـب  نم 
داد و خـساپ  نم  هب  هتـشذگ  زا  رتـهب  وا  مدرک و  مالـس  وا  هب  مدومن ،  هدـهاشم  ار  كدوک  نآ  ّلـحم  ناـمه  رد  مه  راـب  نیا  و  مدرک ،

ایوـگ دـیزی ، اـبا  يا  دوـمرف : درک و  یهّجوـت  نم  هب  یتدـم  زا  سپ  تفرگارف ، ار  مبلق  شیپ  زا  رتـشیب  شتبیه  و  تـفگ ، دـمآ  شوـخ 
یتخانش ار  هناخ  بحاص  یتقو  هراچیب  يا  دومرف : .یلب  مدرک : ضرع  ینک ؟ ترایز  ار  شا  هناخ  هک  داد  تا  هزاجا  هناخ  نآ  بحاص 

دنبلط یم  ار  وا  دنا و  هناخ  بحاص  يوجتـسج  رد  دنور  یم  هناخ  ترایز  هب  هک  تّمه  دـنلب  نادرم  راوید ، رد و  هب  يراد  یتجاح  هچ 
مدیمهف و ار  وا  مالک  هراشا  نم  تسا ، هتـشگ  لصاح  دوصقم  نآ  تیارب  هک  وت  دنک ، یتیانع  فطل و  رظن  اهنآ  هب  يا  هظحل  دیاش  هک 

.مدنام تکاس 

 - . دوب رصع  رهظ و  نیب  تقو  نآ  و  ینام -  یم  نم  اب  نامهیم  ناونع  هب  بشما  ایآ  دومرف : نم  هب 
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؟ يراد وضو  اـیآ  دوـمرف : درک و  دیـشروخ  هب  یهاـگن  وا  .متـسشن  وا  راـنک  هپت  يور  رب  اـجنامه  و  نم ، رورـس  يا  یلب  مدرک : ضرع 
.هن مدرک : ضرع 

هب تسـشن و  رهن  راـنک  وا  دوـب ، تارف  زا  رتـگرزب  هک  مدـید  ار  يرهن  متفر  وا  لاـبند  هک  مدـق  هد  هزادـنا  هب  اـیب ، نـم  لابندـب  دوـمرف :
لها زا  یکی  دزن  داتفا ، شروبع  اجنآ  زا  يا  هلفاق  ناهگان  دناوخب ، زامن  هک  داتسیا  متفرگ ، وضو  نمو  تخاس ، وضو  لکش  نیرتوکین 

.تسا نوحیج  نیا  هک  داد  باوج  مدرک ، لاؤس  رهن  نآ  زا  متفر و  هلفاق 

: دومرف دیتسیاب ، امـش  مدرک : ضرع  نک ، تماما  تسیاب و  ولج  دومرف : نم  هب  دیدرگ ، اپرب  زامن  دش و  رارقرب  تعامج  ماگنه  نیا  رد 
، مدناوخ زامن  مداتسیا و  یتسه ، رتروازس  ینید  تاهج  عیمج  زا  وت 

یبآ رهن  ناهگان  متـشادرب  هک  مدـق  تسیب  هزادـنا  هب  متـساخرب و  ورب ، هار  نم  لابند  زیخرب و  دومرف : نم  هب  زامن  ندـش  ماـمت  زا  سپ 
.دوب نوحیج  تارف و  زا  رتگرزب  هک  مدید 

اهنآ زا  دننک ، یم  روبع  اجنآ  زا  هراوس  رفن  دنچ  مدـید  یتّدـم  زا  سپ  مدوب و  هتـسشن  نم  مدرگرب ، ات  نیـشنب  اج  نیمه  دومرف : نم  هب 
ای خسرف  کی  رـصم  ات  اجنیا  زا  تسا و  لین  دور  اجنیا  دنتفگ : تسیچ ؟ شمان  تساجک و  متـسه  نآ  رد  نم  هک  یّلحم  نیا  مدیـسرپ 

.میورب اجنیا  زا  ات  زیخرب  دومرف : نم  هب  تشگ و  رضاح  میالوم  تشذگ  هک  یتعاس  تسا ، هدنام  رتمک 

دیشروخ ات  میتسشن  اجنآ  رد  تشاد  یناوارف  لخن  هک  میدیسر  یّلحم  هب  دیشروخ  بورغ  کیدزن  میتفر  هار  هک  مدق  تسیب  هزادنا  هب 
.راداپب ار  زامن  دومرف : نم  هب  دیسر ، ارف  زامن  تقو  درک و  بورغ 

قبط تشاد ، یقبط  دوخ  اب  دمآ و  وا  فرطب  یصخش  ناهگان  تسشن ، هاگنآ  دروآ ، ياجب  يدایز  لفاون  زامن  زا  دعب  میدناوخ و  زامن 
مرمع مامت  رد  مسق  ادـخب  دـش ، اذـغ  مه  ام  اب  تسـشن و  مه  وا  نیـشنب ، هک  دومرف  هراـشا  وا  هب  دورب  هک  تساوخ  داـهن و  نیمز  رب  ار 
سپس تفر ،  تشادرب و  ار  نآ  يدایز  صخـش  نآ  میدش  غراف  ندروخ  زا  هک  یتقو  و  ما ، هدروخن  نآ  زا  رتزیذل  نآ و  دننام  ییاذغ 

 . ایب نم  اب  دومرف : نم  هب  تساخرب و  ناشیا 

زامن زا  سپ  میدـناوخ ، زامن  مه  ام  دـندناوخ ، یم  زامن  دوب و  اپرب  یتعامج  اجنآ  مدـید و  ار  هبعک  ناهگان  متفر  وا  لابندـب  هک  یمک 
قرفتم مدرم  مک  مک 
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نم ياقآ  يا  دیدمآ  شوخ  درک : ضرع  و  دش ، رضاح  تفگ و  کّیبل  ًاروف  دز ، ادص  ار  یصخش  ناشیا  نایم  نیا  رد  دنتفر ، دندش و 
.نم ياقآ  دنزرف  يا  و 

ترایز مدـش ، هبعک  لخاد  نم  دوشگ ، ار  رد  تفر و  صخـش  نآ  دـیامن ، فاوط  دـنک و  ترایز  ات  نک  زاب  ار  هبعک  ِرد  دومرف : وا  هب 
: دومرف نم  هب  دـیدرگ و  جراخ  یمک  تّدـم  زا  سپ  دـش و  هبعک  لخاد  ناـشیا  سپـس  مدـش ، جراـخ  هاـگنآ  مدومن ، فاوط  هدرک و 
رد مهد  یم  تناشن  هک  اهگنـس  نآ  يور  يزیخ و  یمرب  دسر ، ارف  بش  رخآ  ثلث  ات  ینام  یم  اجنیا  رد  وت  مورب ، دـیاب  مراد و  يراک 

زیخرب و هاـگنآ  یباوخ ، یم  ینک و  یم  تحارتسا  رجف  عولط  اـت  ینیـشن و  یم  اـجنآ  دیـسر ، اـهتنا  هب  یتقو  يور و  یم  تهج  ناـمه 
.ادخ ناما  رد  ورب  مدماین  رگا  متسه و  وت  اب  هک  مدمآ  نم  رگا  ناوخب ، ار  تزامن  ریگب و  وضو 

نیا مدرک  لاؤـس  دوـشگ  ار  هبعک  ِرد  هک  صخـش  نآ  زا  تفر  ناـشیا  هـک  یتـقو  نـم ،  رورـس  يا  درک  مهاوـخ  نـینچ  مدرک : ضرع 
.دوب مالسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ترضح  نم  ياقآ  وا  داد : باوج  دوب ؟ یسک  هچ  كدوک 

لمع وا  هدومرف  هب  نم  دهد . » رارق  یـسک  هچ  دزن  اجک و  ار  دوخ  تلاسر  هک  دـناد  یم  ادـخ  « » هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هَّللا  : » متفگ
رانک مدیـسر ، یئاتـسور  هب  دش  مامت  ات  متفر  دوب  هداد  ناشن  نم  هب  هک  اهگنـس  يور  متـساخرب و  دیـسر  هک  بش  رخآ  ثلث  و  مدرک ،

ار حبـص  زاـمن  متفرگ و  وضو  متفر و  بآ  راـنک  دـیدرگ  رهاـظ  حبـص  هدـیپس  هکنیمه  متفر ، باوخب  هتـسشن و  اـجنامه  رد  يراوـید 
نوچ و  متسشن ، مدرک  یمن  هاگن  فرط  چیه  هتخادنا و  نیئاپ  ار  رـس  هکیلاح  رد  هلبق  هب  ور  وا  راظتنا  هب  دیـشروخ  عولط  ات  و  مدناوخ ،
رهش هب  لصّتم  اتـسور  نیا  مدید  مدرک  هجوت  یبناج  هب  تسا ، هدرک  كرت  ارم  هک  متفایرد  مدیمهف و  ار  شا  هراشا  دشن  رـضاح  مدید 

و مدرک ، وگزاب  ار  نآ  نامز  تشذگ  زا  سپ  و  متفگن ، یـسک  هب  ار  هّیـضق  نیا  ینالوط  یتدـم  ات  مدـش و  رهـش  لخاد  تسا ، ماطـسب 
(1)  . دنک یم  ظفح  اهشزغل  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  دنوادخ 

 . رخآ رطس   158/4 تاّنجلا : تاضور  - 1
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ار وا  یتـقو  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  زا  تمـسق  نیا  هب  طوبرم  تیاور  نیا  رد  لاکـشا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
؟ تسا راوید  رد و  ترایز  هب  يزاین  هچ  یتخانش 

هدـیقع کلـسم و  داسف  هب  هراشا  دوخ  شیاـمرف  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  هداد  باوج  هنوگنیا  لاکـشا  نیا  زا  تسا  نکمم 
يزاین نیقی  هبترم  هب  ندیسر  زا  دعب  ناگدنب  دنیوگ : یم  اهنآ  تسا و  هفوصتم  زا  وا  اریز  تسا  هدومن  وا  بهذم  راکنا  هدرک و  دیزیاب 

یّتَح َکَّبَر  ْدـُبْعاَو  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  دـنرادن و  ندرک  تداـبع  هب 
گرم هکراـبم  هیآ  نیا  رد  نیقی  زا  دارم  هکنیا  زا  لـفاغ  یـسرب » نیقی  هبترم  هب  اـت  نک  شتـسرپ  ار  تراـگدرورپ   » (1)« ُنیقَیلا کَِیتأَی 

هک یماگنه  و  دوش ، یمن  هتـشادرب  وا  زا  فیلکت  دنکن و  اهر  ار  لمع  دیاب  تسا  هدیـسرن  ارف  ناسنا  گرم  هک  یمادام  ات  ینعی  تسا ،
.ددرگ یم  اپرب  وا  تمایق  دیسر  یسک  گرم 

نامه ددرگرب ،  دوخ  لطاب  بهذـم  زا  هکنیا  دـیما  هب  تسا  هدومرف  وا  خـیبوت  دـیدهت و  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا  ًایناث 
.دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  ار  وا  ندرب  مالسلا و  هیلع  ماما  لعف  هک  روط 

وا ناهارمه  يارب  تماما  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  يرتراوازس » تاهج  عیمج  زا  وت  اریز  نک  تماما  زامن  يارب   » تسا هدومرف  هکنیا  و 
.دنک تیاعر  تعامج  رد  ار  مومأم  ماما و  بهذم  ندوب  یکی  تسا  هتساوخ  ترضح  نآ  و  دنبهذم ، یّنس  رتشیب  اهنآ  اریز  تسا  هدوب 

یحیرـصت هنوگچیه  تیاور  رد  هتـشذگ  اهنیا  زا  و  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  رتشیب  رهاـظ  هب  وا  ّنس  هک  هدوب  راـبتعا  نیا  هب  اـی 
(2) .تسا هدرک  ادتقا  دیزی  ابا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدشن 

لقن دیعس  نب  میهاربا  زا  میظنلا » ّرد   » باتک رد  یماش  متاح  نب  فسوی   - 16  / 474

 . هیآ 99 رجح ،  هروس  - 1
رکذ نتم  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  یتاهیجوت  هب  زاین  تسا و  هیفوص  یلعج  تایاور  اه و  هتخاـس  زا  ًاـعطق  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  - 2

 . درادن تسا  هدرک 
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یم لیدبت  هرقن  هب  اهنآ  دز و  یم  نوتیز  ياهگرب  هب  ار  شکرابم  تسد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تفگ : هک  دنک  یم 
(1) .درکن يرییغت  هنوگچیه  مدرک و  فرصم  رازاب  رد  متفرگ و  ار  اهنآ  زا  يرایسب  نم  دش ،

مالـسلا هیلع  داوج  ترـضح  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ییحی  نب  دّمحم  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 17  / 475
رهـش رد  ار  وا  و  درک ،  روبع  یتـحارب  ترـضح  نآ  دیـسر و  مهب  هلجد  فرط  ود  هاـگان  تسا ، هداتـسیا  هلجد  راـنک  رد  هک  مدـید  ار 

(3) .درک روبع  نآ  زا  هنوگنامه  هک  مدید  تارف  رانک   (2) رابنا

نیـسح دّـمحم  ازریم  هَّللا  هیآ  ام  داتـسا  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تیـصخش  اب  طابترا  رد  یبلاج  تیاـکح  شخب  نیا  رخآ  رد 
 : میروآ یم  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  ینیئان 

درک یم  طرش  درک  یم  بلط  وا  زا  ار  یحور  ندرک  رضاح  هک  یسک  اب  درک و  یم  رـضاح  ار  حاورا  هک  دوب  یـصخش  دومرف : ناشیا 
.دشابن هتسجرب  باحصا  مالسلا و  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  یهلا و  ءایبنا  حاورا  زا  رظن  دروم  حور 

مهیلع ناماما  نایم  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  حور  دنک و  رـضاح  ار  یحور  هک  تساوخ  دـمآ و  وا  دزن  یـصخش  يزور 
یگتفـشآ بارطـضا و  راچد  درک  عورـش  شراک  تامدـقم  هب  هدـننک  راـضحا  هکنیمه  .تفرگ  رظن  رد  دراد  ار  نس  نیرتمک  مالـسلا 

 : تفگ صخش  نآ  هب  و  دیدرگ ،  كانمشخ  دش و  يدیدش 

حور ندرک  رـضاح  نم  زا  وت ، رب  ياو   . » هلعن بارتب  لحتکی  نأ  دواد  نب  نامیلـس  یّنمتی  لجر  حور  راضحإ  یّنم  تبلط  دقل  کحیو 
«. دنک یم  شنامشچ  همرس  ار  وا  مدق  كاخ  دواد  نب  نامیلس  هک  يا  هدرک  بلط  ار  یتیصخش 

319/7 ح 45. زجاعملا : هنیدم  398 ح 8 ،  همامإلا : لئالد  180 ح4 ، تازجعملا : رداون  - 1
 . دادغب یبرغ  فرط  رد  تسا  يرهش  رابنا :  - 2

319/7 ح 46. زجاعملا : هنیدم  398 ح9 ، همامإلا : لئالد  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 742 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_670_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_670_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_670_3
http://www.ghaemiyeh.com


671 ص :

مهدزاود شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

 ، نابات هام  نایامن و  رون  مهد ،  ماما 

 ، ناسحا فطل و  يرترب و  تّزع و  يراوگرزب و  تفارش و  هدنراد 

هیلع هَّللا  تاولص  يداه  ماما  دّمحم ،  نب  ّیلع  ترضح  مّوس  نسحلاوبا 
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مالسلا هیلع  يداه  ترـضح  يارب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن   (1) بّالج قاحـسا  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 1  / 476
دوب لصّتم  متخانش  یمن  هک  یعیسو  لحم  هب  نآ  و  دومن ، لبطصا  دراو  دیبلط و  ارم  يزور  مدوب ، هدرک  يرادیرخ  يدایز  نادنفسوگ 

رفعجوبا و ترـضح  يارب  هلمج  نآ  زا  مدرک ، یم  شخپ  صاخـشا  نیب  دوـمرف  یم  ترـضح  هک  يروتـسد  قـبط  ار  نادنفـسوگ  نم 
هیورت زور  ماگنه  نآ  مدرگرب و  مردپ  دزن  دادغب  هب  هک  متساوخ  هزاجا  سپس  مدرب ،  ترضح  نآ  رما  هب  وا  ناگتـسب  رگید  شردام و 

 : تشون میارب  ترضح  نآ  دوب ، هجحیذ ) متشه  )

.فرصنت ّمث  اندنع  ًادغ  میقت 

.درگرب نآ  زا  دعب  نامب و  ام  دزن  ار  ادرف 

يا دومرف : دمآ و  نم  دزن  رحـس  ماگنه  مدومن ، هتوتیب  اجنآ  رد  ار  نابرق  دیع  بش  مدنام و  ناشیا  دزن  ار  هجحیذ ) مهن   ) هفرع زور  نم 
.زیخرب قاحسا 

هب مناتـسود  مدیـسر و  مردپ  تمدـخ  مدـید ، ما  هناخ  رانک  دادـغب  رد  ار  دوخ  ناهگان  مدوشگ  مشچ  هکنیمه  و  متـساخرب ، اج  زا  نم 
هب دندمآ ، نم  ندید 

هناور يرگید  ّلحم  هب  نتخورف  يارب  درخ و  یم  یّلحم  رد  ار  نآ  دننام  دنفسوگ و  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  ًاحالطصا  بّالج  - 1
 . دزاس یم 
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(1) .مدنارذگ دادغب  رد  ار  دیع  مدوب و  رکسع  رد  هفرع  متفگ  اهنآ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  دیعس  نب  حلاص  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفص   - 2  / 477

یبسانمان ياج  رد  دوب و  هدرک  توعد  ءارماس  هب  ار  ترـضح  نآ  لّکوتم  هک  یماگنه  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  تمدـخ 
رد دننک و  شوماخ  ار  امش  نازورف  رون  دنراد  دصق  روما  همه  رد  اهنیا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دوب -  هداد  لزنم 

هدومن نکاس  دشاب  یم  ناگیامورف  ناریقف و  ياج  هک  تشز  رایسب  يارسناوراک  نیا  رد  ار  امـش  هک  اجنآ  ات  دننک  یهاتوک  امـش  قح 
.دنا

.دهاک یم  ام  تلزنم  ردق و  زا  روما  نیا  ینک  یم  لایخ  یتسه و  ام  تفرعم  زا  هیاپ  نیا  رد  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ینیب یم  هچ  نک  هاگن  دومرف :  دومن و  هراشا  تسد  اب  سپس 

نوچمه هک  ینـالاهنون  وب و  شوخ  راـکوکین  ناـنز  نآ  رد  هک  مدرک  هدـهاشم  یتوارط  رپ  رظنم و  اـبیز  ياـه  غاـب  مدرک  هاـگن  نوچ 
ارم هرظنم  نیا  ندید  تشاد ، دوجو  يراج  ياهرهن  لاخ و  طخ و  شوخ  ياهوهآ  ابیز و  ناگدنرپ  و  دندوب ، شـشوپ  رد  يدـیراورم 

.دومن هریخ  ار  منامشچ  تخادنا و  تریح  هب 

 . کیلاعصلا ناخ  یف  انسلو  دیتع  انل  اذهف  اّنک  ثیح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(2) .دوب میهاوخن  تسا  ناگیامورف  ناریقف و  هاگیاج  هک  کیلاعص » ناخ   » رد تقیقح  رد  میراد و  یتیعقوم  نینچ  میشاب  اجک  ره  ام 

: صاصتخإلا ، 411/4 بوشارهش : نبا  بقانم  132/50 ح 14 ، راونألا :  راحب  406 ح6 ، تاجردلارئاصب : 498/1 ح3 ، یفاـکلا :  - 1
.325

یسلجم راوگرزب  همّالع  132/50 ح 15 و  راونألا :  راحب  ، 365 يرولا : مالعإ  498/1 ح2 ، یفاک :  406 ح 7 ، تاجردلا : رئاصب  - 2
فشک  ، 411/4 بوشارهـش :  نبا  بقانم  دـینک .  هعجارم  اجنآ  هب  تسا ،  هدومرف  نایب  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  ینالوط  حرـش  هللا  همحر 

.324 داشرإلا : ، 324 صاصتخإلا : 421/7 ح4 ، زجاعملا : هنیدم  ، 383/2 هّمغلا :
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لقن يرفعج  مشاهوبا  زا  جـئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  بطق  و  بقانم »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا   - 3  / 478
: تفگ هک  دنا  هدرک 

مهد خساپ  یبوخ  هب  متسناوتن  نم  و  تفگ ، نخس  يدنه  نابز  هب  نم  اب  ترضح  نآ  مدش ، بایفرش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ 
.دوب هزیرگنس  زا  رپ  هک  دوب  یکچوک  لطس  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد 

نم هب  ار  نآ  سپـس  و  دـیکم ، ار  نآ  يردـق  داهن و  دوخ  كرابم  ناهد  رد  تشادرب و  ار  اه  هزیرگنـس  نآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم تغل  هس  داـتفه و  اـب  هکنیا  رگم  متـساخنرب  ترـضح  نآ  دزن  زا  مسق  ادـخب  متـشاذگ ، مناـهد  رد  ار  نآ  نـم  دوـمرف و  تـمحرم 

(1) .دوب يدنه  اهنآ  زا  یکی  هک  میوگب  نخس  متسناوت 

اضر و ترضح  تافو  زا  دعب   (2) يرفعج مشاه  وبا  هک  هدش  تیاور  دسیون : یم  جـئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار   - 4  / 479
نم درک : ضرع  يزور  درک ، یم  هعجارم  ترـضح  نآ  هب  دایز  دیـسر و  یم  يداه  ماـما  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  شدـنزرف 

زج مه  یبکرم  منک ، رفـس  یتشک  اب  مناوت  یمن  یهاگ  منک ، یم  ادیپ  ار  امـش  رادـید  قوش  مور  یم  دادـغب  هب  امـش  تمدـخ  زا  یتقو 
.دیامرف تیوقت  امش  ترایز  هار  رد  ارم  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  مرادن ، فیعض   (3) نوذِرب نیمه 

: دومرف درک و  اعد  وا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

 . کنوذرب يّوقو  مشاهابأ ،  ای  هَّللا  كاّوق 

 . دهد تّوق  تنوذرب  مشاه و  وبا  يا  وت  هب  دنوادخ 

: هّمغلا فـشک  ح 17 ،  136/50 راونـألا :  راــحب   ، 360 يرولا : مـالعإ  ، 408/4 بوشارهـش : نبا  بقاـنم  ح2 ،  673/2 جـئارخلا : - 1
 . 451/7 ح 34 زجاعملا : هنیدم  ، 397/2

مقر 411 دوـخ ص 156  لاـجر  باـتک  رد  یـشاجن  تسا .  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  قاحـسا  نب  مساـق  نـب  دواد  وا  - 2
ناـنیمطا شربـخ  هب  هک  تسا  تاـقث  زا  و  تشاد ،  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  دزن  ییـالاو  هبترم  ماـقم و  مشاـهوبا  تـسا :  هدوـمرف 

ترـضح زا  راوگرزب -  ماما  جـنپ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  مشاهوبا  تسا :  هدومرف  تسرهف »  » رد هللا  همحر  خیـش  و  دوش ،  یم  لـصاح 
 . تسا هدرک  كرد  ار  هادف -  انحاورا  رمألا  بحاص  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  اضر 

.دوش یم  هتفگ  وبای  نآ  هب  ًارهاظ  تسا ، رتاناوت  نتفر  هار  رد  غالا  زا  رتفیعض و  بسا  زا  هک  تسا  اپراهچ  یعون  نوذرب  - 3
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رهظ کیدزن  داتفا و  یم  هارب  بکرم  نامه  اب  دناوخ و  یم  دادغب  رد  ار  حبص  زامن  مشاهوبا  ترـضح  نآ  ياعد  زا  دعب  دیوگ : يوار 
هک دوب  یتازجعم  لیالد و  نیرت  بیجع  زا  نیا  تشگ و  یم  رب  دادغب  هب  زور  نامه  تساوخ  یم  رگا  هرابود   (1) دیسر یم  ءارماس  هب 

(2)  . دش هدهاشم  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا 

اهنآ يارب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دنک  یم  لقن  نایوار  زا  یـضعب  زا  تاجردـلا » رئاصب   » باتک رد  هللا  همحر  راّفـص   – 5  / 480
: دنتشون

 . هوؤاش ًائیش  هَّللا  ءاش  اذإف  هتدارإل  ًادروم  هّمئألا  بولق  لعج  هَّللا  ّنإ 

زین نانآ  دهاوخب  ار  يزیچ  ادخ  هاگ  ره  اذـل  داد ، رارق  شدوخ  هدارا  هاگیاج  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  بولق  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ 
 . دنهاوخ یم 

ادـخ هـکنآ  رگم  دـیهاوخ  یمن  و   ، » (3)« هَّللا َءاشَی  ْنأ  اـّلإ  نوُءاـشَت  اـمَو  : » تسا هدومرف  هک  تسا  دـنوادخ  شیاـمرف  نومـضم  نیا  و 
(4) « . دهاوخب

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  دیز  نب  راّمع  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعجوبا   - 6  / 481

نیمز رد  شا  هنومن  هک  دیروایب  دوخ  اب  يزیچ  دیور و  الاب  نامـسآ  هب  دـیناوت  یم  امـش  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب 
؟  تسین

زا سپ  دیدرگ ، ناهنپ  مرظن  زا  ات  مدرک  هاگن  ناشیا  هب  نم  تفر و  الاب  اوه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  مدومن ،  ار  تساوخرد  نیا  ات 
ّرد شراقنم  رد  الط و  ياه  هراوشوگ  شیاهشوگ  رد  هک  دروآ  یئالط  يا  هدنرپ  دوخ  اب  تشگرب و  یتّدم 

 . تسا خسرف  یس  دادغب ،  ءارماس و  نیب  هلصاف  - 1
437/3 هادهلا : تابثإ  137/50 ح 21 ، راونألا :  راحب   ، 409/4 بوشارهش : نبا  بقانم  ، 361 يرولا : مالعإ  672/2 ح1 ، جئارخلا : - 2

 . 454/7 ح 37 زجاعملا :  هنیدم  ح 33 ، 
 . هیآ 30 رهد ،  هروس  - 3

: يرولا مالعإ  372/25 ح 23 ، راونألا :  راحب  416/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت   ، 65 یّلح :  نامیلس  نب  نسح  فیلأت  رئاصبلا  رـصتخم  - 4
و ح 305/24 55 ح4 ،  114/5 راونـألا :  راـحب  رد  تیاور  نیا  نینچمه  و  ریوـکت ،  هروـس  هیآ 29  لـیذ   409/2 یمق :  ریـسفت  ، 361

 . تسا هدیدرگ  رکذ  یمق  ریسفت  زا  لقن  هب  435/4 ح5  ناهرب :  ریسفت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : تفگ یم  دوب و  یئاهبنارگ 

هداتـسرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تسین ،  اتکی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  « » هَّللا ّیلو  ّیلع  هَّللا ،  لوسر  دّـمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلا  «ال 
« . تسا راگدرورپ  ّیلو  یلع  و  تسا ،  دنوادخ 

 . هّنجلا رویط  نم  ریط  اذه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا تشهب  ناگدنرپ  زا  يا  هدنرپ  نیا 

(1)  . تشگزاب وا  و  درک ، اهر  ار  نآ  سپس 

راید رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلـصوم  روصنم  یبا  نب  هَّللا  هبه  زا  جـئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  بطق   - 7  / 482
لزنم هب  يزور  دوب ، تقافر  یتسود و  مردـپ  وا و  نیب  هک  دوب  بوقعی  نب  فسوی  مانب   (3) اثُوتْرفَک یلاها  زا  ینارصن  یبتاک   (2) هعیبر

؟  يراد يا  هزات  ربخ  هچ  يا ؟ هدمآ  تقو  نیا  رد  هک  هدمآ  شیپ  هچ  تفگ : وا  هب  مردپ  دیسر .  مردپ  تمدخ  دمآ و  ام 

يارب مراد  تشحو  هیـضق  نیا  زا  نوـچ  و  دراد ،  نم  هب  تبـسن  يا  هدارا  هچ  مـناد  یمن  تـسا و  هدوـمن  راـضحا  ارم  لّـکوتم  تـفگ :
میامن میدقت  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  ات  ما  هدروآ  هارمه  هب  ار  نآ  ما و  هدرک  رذن  رانید  دص  دوخ  یتمالس 

زور دنچ  زا  دـعب  تفر  دوخ  دـصقم  لابندـب  درک و  عادو  مردـپ  اب  هاگنآ  يا ، هدومن  يرذـن  نینچ  هک  يا  هتفای  یقیفوت  تفگ : مردـپ 
.نک فیرعت  ام  يارب  ار  تدوخ  تشذگرس  هّصق و  تفگ : وا  هب  مردپ  دوب ،  نادنخ  نامداش و  هکیلاح  رد  تشگرب  ام  دزن  هرابود 

413 ح5. همامالا : لئالد  185 ح3 ، تازجعملا : رداون  - 1
 . تسا نیع  سأر  لصوم و  نیب  یّلحم  هعیبر ؛  راید  - 2

یم زین  نیطسلف  ياه  هیرق  زا  نینچمه  و  تسا .  هلصاف  خسرف  جنپ  اراد »  » نآ و نیب  تسا ،  هریزج  عباوت  زا  یگرزب  هیرق  اثوترفک ؛  - 3
 . دشاب

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . مدومن لزنم  يا  هناخ  رد  مدش و  دراو  نوچ  مدوب ، هدـیدن  ار  ءارماس  نامز  نآ  ات  مدرک و  تکرح  ءارماس  فرط  هب  تفگ : ینارـصن 
مناسرب و مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  غلبم  نیا  دوش  ربخاب  نم  ندمآ  زا  یـسک  مور و  لّکوتم  دزن  هکنآ  زا  شیپ  تسا  رتهب  متفگ :  دوخ  اب 

ماما هناخ  یفرط  زا  منک ؟ هچ  مدوب  هدنام  ّریحتم  .درادن  ار  لزنم  زا  ندش  جراخ  قح  تسا و  نیشن  هناخ  ترـضح  نآ  هک  متـسناد  یم 
 . ددرگ رتدایز  نم  هصغ  دسر و  لّکوتم  هب  ربخ  ادابم  مسرپب  سردآ  یسک  زا  مدیسرت  یم  یفرط  زا  متسناد و  یمن  ار  مالسلا  هیلع 

یم اجک  ره  ات  منک  اهر  ار  ناویح  راسفا  موش و  راوس  ار  دوخ  غالا  هک  درک  روطخ  نینچ  مبلق  هب  مدیـشیدنا  دوخ  اب  هک  یتّدم  زا  سپ 
نایم ار  اهرانید  سپـس  منک ،  ادیپ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  منک  شـسرپ  یـسک  زا  هکنیا  نودب  هلیـسو  نیا  هب  دـیاش  دورب ، دـهاوخ 

.مدش بکرم  راوس  مدرک و  ناهنپ  دوخ  نیتسآ  رد  ار  نآ  متشاذگ و  يذغاک 

هچ ره  درک ، فقوت  يا  هناخ  رانک  هکنیا  ات  تفر  یم  دوخ  لیم  قباـطم  درک و  یم  روبع  اـه  هچوک  اـه و  ناـبایخ  ناـیم  زا  ناویح  نآ 
هناخ نیا  دنتفگ : وا  هب  تسیک ؟ هناخ  نیا  هک  سرپب  رفن  کی  زا  هتـسهآ  متفگ :  دوخ  مالغ  هب  تشادنرب ، مدـق  دورب ، مدرک  شـشوک 

 . تسا مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ینعی  اضرلا » نبا  »

هایـس مداخ  ماگنه  نیا  رد  تسا .  وا  تیناّقح  تماما و  رب  يا  هدـننک  عناق  نشور و  لـیلد  نیا  مسق  ادـخب  ربکا ، هَّللا  متفگ : بجعت  اـب 
 . یلب متفگ : ییوت ؟ بوقعی  نب  فسوی  تفگ : نم  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  نآ  نایم  زا  يا  هرهچ 

.دش هناخ  لخاد  دوخ  داد و  ياج  هناخ  ورهار  رد  ارم  وا  و  مدمآ ، دورف  نم  يآ ، دورف  دومرف :

ات زگره  نم  دسانـش و  یمن  ارم  یـسک  هک  رهـش  نیا  رد  تسناد ، یم  ارم  مان  مداخ  نیا  اـجک  زا  رگید ، لـیلد  مه  نیا  متفگ : دوخ  اـب 
 . ما هدماین  اجنیا  نونک 

: متفگ مدرک و  میدقت  وا  هب  نم  .هدب  نم  هب  يراد  نیتسآ  رد  يا و  هتـشاذگ  ذـغاک  رد  هک  يرانید  دـص  نآ  تفگ : تشگرب و  مداخ 
 . مّوس لیلد  مه  نیا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 750 

http://www.ghaemiyeh.com


679 ص :

نم هب  تسا ،  هتـسشن  اهنت  مدید  مدش  بایفرـش  راوگرزب  نآ  تمدخ  نوچ  وش .  هناخ  دراو  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  مداخ  رگید  هبترم 
؟  تشگ رهاظ  تیارب  زیچ  هچ  فسوی ،  يا  دومرف :

 . دش رهاظ  ناهرب  لیلد و  میارب  یفاک  ردق  هب  مدرک : ضرع 

.دوب دهاوخ  ام  نایعیش  زا  دنک و  یم  رایتخا  مالسا  ترسپ  نالف  یلو  دش ، یهاوخن  ناملسم  وت  تاهیه ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.کلاثمأ عفنتل  اّهنأ  هَّللاو  اوبذک  مکلاثمأ ، عفنتال  انتیالو  ّنأ  نومعزی  ًاماوقأ  ّنإ  فسوی ، ای 

یتسود دنیوگ و  یم  غورد  مسق  ادخب  یلو  دشخب ، یمن  دوس  وت  دننام  یـصاخشا  هب  ام  یتسود  دننک  یم  لایخ  یهورگ  فسوی ؛ يا 
.تشاد دهاوخ  هدیاف  زین  وت  لثم  يدارفا  يارب  ام 

 . دید یهاوخن  يدب  هک  نادب  و  ورب ، يا  هدرک  دصق  هچنآ  يوسب  نونکا 

یتحار هب  دیسرن و  نم  هب  وا  زا  يرازآ  يّرش و  هنوگچیه  متفگ و  وا  هب  متـساوخ  هچنآ  متفر و  لکوتم  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  دیوگ : یم 
 . متشگرب وا  دزن  زا 

یبوخ هعیش  ناملـسم و  هکیلاح  رد  مدرک  تاقالم  شردپ  توف  زا  دعب  ار  ینارـصن  نیا  دنزرف  دیوگ :  ثیدح -  نیا  يوار  هَّللاهبه - 
ناـمه نم  تفگ : یم  و  مدـش ،  ناملـسم  وا  توف  زا  دـعب  نم  تفر و  اـیند  زا  ّتینارـصن  لاـح  رد  مردـپ  تفگ : نم  هب  دوـب و  هتـشگ 

(1) .تسا هدومرف  میالوم  هک  متسه  یتراشب 

؛  متفه باب  : » دسیون یم  نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لاوحا  رد  راربألا  هیلح  باتک  رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاه  دیس   - 8  / 483
« : ینارصن شونا  اب  ترضح  نآ  راتفگ 

هناخ زا  یمداخ  هک  مدوب  رکـسع  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دوخ  رورـس  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ریـصق  دـمحا  زا 
نآ رضحم  هب  ناطلس 

ثیدح رخآ  رد  و  ، 392/2 هّمغلا : فشک  553 ح 13 ، بقانملا : یف  بقاثلا  144/50 ح 28 ، راونألا :  راحب  396/1 ح3 ، جئارخلا : - 1
 . مراد نامیا  میالوم  تراشب  هب  نم  هک  تفگ  یم  هراومه  وا  تسا :  ترابع  نیا 
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یم یحیـسم  شونا  ام  بتاک  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  امـش  تمدخ  نینمؤملاریما )!!(  درک :  ضرع  دـش و  بایفرـش  ترـضح 
ءاقب یتمالس و  يارب  دیروآ و  فیرشت  وا  هناخ  هب  مینک  اضاقت  امش  زا  هک  درک  تساوخرد  ام  زا  وا  دنک ، هنتخ  ار  شرـسپ  ود  دهاوخ 

وا هکنیا  رطاخب  رگم  مینک  یمن  دایز  تمحز  نیا  راچد  ار  امـش  دـیریذپب و  ار  ام  توعد  هک  ملیام  یلیخ  نم  و  دـینک ، اعد  شدـنزرف 
«. مییوج یم  كّربت  تلاسر  تّوبن و  ياهراگدای  ياعد  هب  ام  « ، » هلاسرلاو هّوبنلا  ایاقب  ءاعدب  كّربتن  نحن   : » تسا هتفگ 

.نیملسملا نم  انّقحب  فرعأ  يراصنلا  لعج  يّذلا  هَّللدمحلا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.داد رارق  اهناملسم  زا  ام  قوقح  هب  رتانشآ  ار  نایحیسم  هک  مرازگساپس  ار  ادخ 

 . میدیسر شونا  هناخ  هب  ات  میداتفا  هار  هب  میدش و  بکرم  رب  راوس  هاگنآ  دندرک ،  هدامآ  ار  وا  بسا  داد  روتسد  سپس 

نارازگتمدـخ اه و  نابهر  اه و  شیـشک  وا  فارطا  هک  یلاح  رد  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دـش  ربخاب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـمآ  زا  ات  شونا 
هیلع ماما  تمدـخ  هناخ  ِرد  رانک  نوچ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  لابقتـسا  هب  دوب  هداد  رارق  شا  هنیـس  يور  ار  لیجنا  دـندوب و  اـسیلک 

 : درک ضرع  دیسر  مالسلا 

تمحز هب  ار  امـش  هکنیا  رد  ام  هانگ  زا  هک  میوج  یم  لّسوت  تترـضح  هب  یتسه  ام  زا  رتانـشآ  نآ  هب  امـش  هک  سدـقم  باتک  نیا  هب 
زا هدـش ،  لزان  وا  هب  راگدرورپ  فرط  زا  هک  یلیجنا  مالـسلا و  هیلع  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  ترـضح  ّقح  هب  يرذـگرد و  میتخادـنا 
نب یـسیع  دـننامه  دـنوادخ  دزن  یماقم  نأش و  امـش  میتفای  لـیجنا  رد  هکنیا  رطاـخب  زج  میدرکن  ار  تساوخرد  نیا  نینمؤملاریما )!!(

 . دیراد میرم 

هناخ دراو  هاگنآ  درک ،) تمحرم  امش  هب  ار  تفرعم  نیا  دنوادخ  هک   ) هَّللدمحلا دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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.دنداتسیا هنابّدؤم  دنتساخرب و  اج  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب  نارضاح  نامالغ و  همه  داهن ،  مدق  وا  ياه  شرف  رب  دش و 

نسحیو ملـسی  یقابلا  اذهو  ماّیأ ، هثالث  دعب  کنع  ذوخأمف  رخآلا  اّمأو  کیلع ، قابف  اذه  کنبإ  اّمأ  دومرف : شونا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تیبلا لهأ  انّالوتیو  همالسإ 

مالـسا دنام  یم  تیارب  هک  يدنزرف  دش ،  دهاوخ  هتفرگ  وت  زا  رگید  زور  هس  زا  دعب  یمّود  یلو  دـنام ، یم  یقاب  وت  يارب  ترـسپ  نیا 
.دریذپ یم  ار  تیب  لها  ام  تیالو  یتسود و  دش و  دهاوخ  یبوخ  ناملسم  هدروآ و 

تراـشب نوچ  تسا  ناـسآ  مدـنزرف  نیا  توف  نم  يارب  تسا و  قح  امـش  شیاـمرف  نم  رورـس  يا  مسق ،  ادـخ  هب  درک : ضرع  شونا 
.ددرگ یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  تیالو  لها  دوش و  یم  ناملسم  مرگید  دنزرف  يداد 

نآ زا  میالوم  مناملـسم و  نم  داد : باوج  يوش ؟ یمن  ناملـسم  ارچ  سپ  یتسه  هنوگ  نیا  هک  وت  دـنتفگ : وا  هب  ناشیـشک  زا  یـضعب 
.تسا هاگآ 

: دومرف دومن و  قیدصت  ار  وا  راتفگ  مالسلا  هیلع  ماما 

زا ار  تدـنزرف  ءاـقب  هنیآ  ره  دوبن  عقاو  اـب  قباـطم  ربـخ  نآ  میداد و  ربـخ  ترـسپ  توـف  زا  اـم  دـنتفگ : یم  مدرم  هک  دوـبن  نیا  رگا  و 
.میدومن یم  تلأسم  دنوادخ 

.ملیام ار  نامه  نم  دینک  هدارا  امش  هچنآ  نم ؛ رورس  يا  درک : ضرع  شونا 

ایند زا  زور  هس  زا  دعب  شنارسپ  زا  یکی  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  روطنامه  مسق  ادخ  هب  دیوگ : ریـصق  دمحا  ینعی  ربخ  نیا  يوار 
ترضح نآ  هاگرد  نامزالم  زا  ام  هارمه  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو  ات  دروآ و  مالـسا  لاس  کی  زا  دعب  شرگید  رـسپ  تفر و 

(1) .دیدرگ

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  بوقعی  نب  لهس  زا  یلاما  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 9  / 484

بسانم تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تازجعم  زا  ثیدح  نیا  670/7 ح 137 .  زجاعملا :  هنیدم  111/5 ح 1 ،  راربألا :  هیلح  - 1
 . دوش رکذ  يدعب  باب  رد  هک  دوب 
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هزاجا تسا  هدیسر  نم  هب  ثیدح  نایوار  هطساوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّیا  تارایتخا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب 
.مدومن حیحصت  متشاد و  هضرع  ار  نآ  دنتفریذپ  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  مرادب ، هضرع  ار  نآ  امش  تمدخ  دیهد  یم 

اه نآ  دروم  رد  اریز  دور ؛  دوخ  دوصقم  لابندـب  یمدآ  دراذـگ  یمن  هک  تسه  یعناوـم  اـهزور  رتـشیب  رد  مدرک : ضرع  نآ  زا  دـعب 
تارطخ نآ  زا  مناوت  یم  هنوگچ  هک  دیئامرفب  یئامنهار  ارم  امـش  دراد ، لابندـب  رطخ  فوخ و  تسین و  كرابم  هک  تسا  هدـش  رکذ 

هب اهزور  نآ  رد  هک  دـنک  یم  راداو  ارم  يراچان  ترورـض و  یهاگ  اریز  مهد  رارق  ناما  زرح و  رد  ار  دوخ  منک و  بانتجا  یلاـمتحا 
 . مورب میاه  هتساوخ  لابند 

عابسلا نیب  هرباغلا  ءادیبلا  بسابسو  هرماغلا  راحبلا  هّجل  یف  اهب  اوکلس  ول  همصعل  انتیالوب  انتعیشل  ّنإ  لهس ، ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
مهیلع نیرهاطلا  کتّمئأل  ءالولا  یف  صلخأو  ّلجوّزع  هَّللاب  ِْقثف  انل ، مهتیالوب  مهفواخم  نم  اونمـأل  سنـإلاو  ّنجلا  يداـعأو  بائذـلاو 

.تئشام دصقاو  تئش  ثیح  هّجوتو  مالسلا 

بآ یب  تشد  رد  ای  دنور و  ورف  قیمع  ياهایرد  رعق  رد  رگا  هک  تسا  يا  هدنرادهگن  ظفاح و  نامنایعیش  يارب  ام  تیالو  لهس ؛  يا 
فوخ زا  هنیآ  ره  دنریگب  رارق  يرپ  یمدآ و  نانمـشد  یـشحو و  ياه  گرگ  هدنرد و  ناروناج  نیب  كانرطخ  ياه  نابایب  فلع و  و 

هک اجک  رهب  نادرگ و  صلاخ  نیرهاط  هّمئا  هب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  نک و  داـمتعا  ادـخ  هب  سپ  دنـشاب ،  یم  نمیا  اـهنآ  رطخ  و 
.ورب يراد  هک  يدصقم  ره  لابند  نک و  ور  یهاوخ 

یمکحم هاگهانپ  رد  ار  دوخ  يدـناوخ  هبترم  هس  ناهاگماش  راب و  هس  ناهاگحبـص  مزومآ  یم  وت  هب  هک  ییاـعد  نیا  رگا  لهـس ،  يا 
 : تسا نیا  اعد  و  دوب ،  یهاوخ  ناما  رد  یتشحو  سرت و  هنوگ  ره  زا  يا و  هداد  رارق 

ْنِم َْتقَلَخ  ْنَمَو  َْتقَلَخ  ام  ِِرئاس  ْنِم  ٍمِشاغَو  ٍقِراط  ِّلُک  ِّرش ]  ] َ ْنِم لواحیالَو ، لواطیال  يذَّلا  ِعینَْملا  َکِمامِِذب  ًامِصَتْعُم  َّمُهَّللا  ُتْحَبْـصَأ 
ٍهَِغباس ٍساِبِلب  ٍفوُخَم  ِّلُک  ْنِم  ٍهَّنُج  یف  ِقِطاَّنلاَو ، ِِتماَّصلا  َکِْقلَخ 
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ْمِِهْلبَِحب ِکُّسَمَّتلاَو  ْمِهِّقَِحب ، ِفاِرتْعِإـْلا  ِیف  ِصـالْخِْإلا  نیـصَح  ٍرادِِـجب  ٍهَّیِذَأ  یلِإ  یل  ٍدِـصاق  ِّلُـک  ْنِم  ًازِجَتُْحم  َکِِّیبـَن ، ِْتَیب  ِلـْهَأ  ِءـالِو 
َّمُهَّللا ِینْذِـعَأَف  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  اُوبَناج ، ْنَم  ُِبناُجاَو  اولاو ،  ْنَم  یلاُوا  ْمِِهبَو  ْمِهیفَو  ْمُهَعَمَو  ْمَُهل  َّقَْحلا  َّنَِأب  ًاِنقُوم  ًاـعیمَج ،
ْمِهِْفلَخ ْنِمَو  ًاّدَـس  ْمِهیدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج   » اَّنِإ ِضْرَْألاَو ، ِتاوامَّسلا  ِعیدَِـبب  یّنَع  يداعَْألا  ُتْزَجَح  ُمیظَع ، ای  ِهیقَّتَأ  اـم  ِّلُـک  ِّرَـش  ْنِم  ْمِِهب 

(2) . (1)« َنوُرِْصُبیال ْمُهَف  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ًاّدَس 

زا تسین  نکمم  نآ  هب  یـسرتسد  یگ و  هریچ  هک  وت  راوتـسا  تیامح  تلاـفک و  هب  ما  هدـنهانپ  هکیلاـح  رد  مدرک  حبـص  ادـنوادخ !  »
زا يرپس  رد  ار  دوخ  و  دنشاب ،  یم  ایوگ  هک  اهنآ  هچ  دنشوماخ و  هک  اهنآ  هچ  يا  هدیرفآ  هچنآ  زا  رگمتس ،  نزهار و  ره  ّرش  يدب و 
رد ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تربمغیپ  تیب  لها  تیالو  یتسود و  زا  یلماک  ششوپ  ببـس  هب  مداد  رارق  یکانـسرت  زیچ  ره 
هب ندز  گنچ  نازیزع و  نآ  ّقح  هب  فارتعا  اـب  صـالخا ، مکحم  راوید  ببـس  هب  دراد  ارم  تیذا  دـصق  هک  ره  زا  مداد  رارق  باـجح 

.تسا ناشیا  دوجو  هب  ناشیا و  رد  ناشیا و  اب  ناشیا و  نآ  زا  قح  هک  مراد  نیقی  هکیلاح  رد  ناشیا ، تیالو  هتشر 

لآ دّمحم و  رب  سپ  تسا ، هتفرگ  هلصاف  اهنآ  اب  هک  یسک  زا  منک  یم  بانتجا  و  دراد ،  تسود  ار  اهنآ  هک  یسک  اب  منک  یم  یتسود 
منانمـشد راوگرزب ، يا  مسرت ، یم  منک و  یم  زیهرپ  وا  زا  هچنآ  ّرـش  زا  ناراوگرزب  نیا  تکرب  هب  هدب  هانپ  ارم  و  تسرف ، دورد  دّمحم 

زا ار  يّدـس  اهنآ و  يور  شیپ  زا  ار  يّدـس  میداد  رارق  انامه  و  نیمز ، اه و  نامـسآ  هدـنروآدیدپ  ببـس  هب  منک  یم  عنم  مدوخ  زا  ار 
«. دننیب یمن  اهنآ  هک  میداهن  ششوپ  هدرپ و  رد  ار  اهنآ  ناشیا و  رس  تشپ 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 10  / 485

 . هیآ 9 سی ،  هروس  - 1
و1/95 ح1، 24/59 ح7 ، راونـألا :  راـحب  سلجم 10 ،  ح 67   276 قودـص :  یلاـما  سلجم 10 ،  ح 67   276 یـسوط :  یلاما  - 2

 . 322 قالخألا :  مراکم  زا  لقن  هب  148/86 ح 32  راونألا :  راحب  ، 27 نیمألا : دلبلا   ، 86 حابصملا :   ، 148 دّجهتملا : حابصم 
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زا هدافتـسا  اب  دوب و  نآ  زا  فرح  کی  ایخرب  نب  فصآ  دزن  انامه  تسا و  فرح  هس  داتفه و  راگدرورپ  مظعا  مسا  دومرف : هک  تسا 
هیلع نامیلـس  يارب  ندز  مهب  مشچ  کـی  زا  رتـمک  رد  ار  سیقلب  تخت  ددرونرد و  دوـب  ابـس  نیب  وا و  نیب  هک  ار  ینیمز  تسناوـت  نآ 

.دنک لقتنم  مالسلا 

 . بیغلا ملع  یف  فرحب  یلاعت  هَّللا  رثأتساو  ًافرح ، نوعبسو  نانثا  هنم  اندنعو 

(1) .تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  دنوادخ  ار  نآ  رگید  فرح  و  دشاب ، یم  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  ام  دزن  و 

هیلع اضر  ترضح  زینک  دّمحم  ّما  زا  وا  و   ) ءاّشو یلع  نب  نسح  زا  تازجعملا » نویع   » باتک رد  باهولادبع  نب  نیـسح   - 11  / 486
 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا )

هچ درک : لاؤس  ناشیا  زا  یسوم  ّما  تسشن .  شردپ  هّمع  یـسوم  ّما  نماد  رد  دمآ و  كانـساره  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  يزور 
؟  تسا هداتفا  یقافّتا 

.هعاسلا هَّللاو  یبأ  تام  دومرف : 

.تفر ایند  زا  تعاس  نیمه  رد  مردپ  مسق  ادخ  هب 

.وگم اه  فرح  نیا  زا  درک : ضرع 

.متفگ هک  تسا  روط  نامه  بلطم  مسق  ادخ  هب  دومرف :

هدهاشم دیسر  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تافو  ربخ  هک  یتّدم  زا  سپ  درک و  تشاددای  تعاس  زور و  تهج  زا  ار  خیرات  نیا  یـسوم  ّما 
(2) .دندوب هدومرف  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  هچنآ  اب  تسا  قباطم  ًالماک  درک 

تیاور يرفعج  مشاه  وبا  زا  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 12  / 487

فشک 203/3 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  211 ح3 ،  تاجردلا : رئاصب  لیذ ح 27 ،  445/7 زجاعملا : هنیدم  414 ح 10 ، همامإلا : لئالد  - 1
.406/4 بوشارهش : نبا  بقانم  رطس 9 ،  176/50 راونألا :  راحب  ، 385/2 هّمغلا :

 . فالتخا یمک  اب   384/2 هّمغلا : فشک  458/7 ح 41 ، زجاعملا : هنیدم  15/50 ح 21 ، راونألا :  راحب  ، 130 تازجعملا : نویع  - 2
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هک دوب  هدرک  انب  يروط  ار  نآ  تشاد و  ناوارف  ياه  هرجنپ  اجنآ  هک  تشاد  دوخ  يارب  یسولج  ّلحم  لّکوتم  تفگ : هک  تسا  هدرک 
دیسر یم  وا  ماع  رادید  تاقالم و  زور  نوچ  دوب ، هداد  رارق  اجنآ  يدایز  ناوخزاوآ  ناگدنرپ  تشگ و  یم  نآ  راوید  يور  دیشروخ 

، دش یمن  هدینـش  تفگ  یم  وا  هچنآ  دینـش و  یمن  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  هچنآ  ناگدـنرپ  دایز  يادـص  زا  تسـشن ، یم  سلجم  نآ  رد 
چیه دـش  یم  جراخ  هک  ینامز  ات  دـندش و  یم  تکاس  یگمه  ناگدـنرپ  دـش  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  هک  یتقو  یلو 

یم ندناوخ  هب  عورـش  دش و  یم  دنلب  اهنآ  يادص  هرابود  تفر  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دش و  یمن  هدینـش  اهنآ  زا  يزاوآ 
.دندرک

لّکوتم دندرک و  یم  دروخ  دز و  مهاب  اه  کبک  درک  یم  اهر  ار  اهنآ  تسـشن  یم  سلجم  رد  یتقو  هک  تشاد  کبک  يرادقم  زین  و 
ات دنتفرگ و  یم  مارآ  راوید  يور  اهنآ  دـش  یم  سلجم  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یماگنه  درک ،  یم  يداش  اهنآ  ياشامت  زا 

نیا هراـبود  دـندش ،  یم  جراـخ  سلجم  زا  یتـقو  دـندرک و  یمن  تـکرح  دوـخ  ياـج  زا  دنتـشاد  روـضح  سلجم  رد  ترـضح  نآ 
(1) .دنتخادرپ یم  دروخ  دز و  هب  ناگدنرپ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  جرف  نب  دّمحم  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 13  / 488

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

.هیف رظنُاو  هجرخأ  ّمث  هعاس  هعدو  كّالصم  تحت  باتکلا  عضو  اهبتکاف  هلأسم  لأست  نأ  تدرأ  اذإ 

نآ یتدم  هکنآ  زا  سپ  راذگب و  دوخ  يّالصم  ریز  رد  سیونب و  ار  نآ  ینک  لاؤس  يا  هلأسم  یتساوخ  یم  یتشاد و  یلکـشم  هاگره 
.نک هراظن  نآ  رد  روآ و  نوریب  يدرک  اهر  ار 

فشک 375/3 ح 42 ،  هادهلا : تابثإ  474/7 ح 55 ،  زجاعملا : هنیدم  148/50 ح 34 ، راونألا :  راحب  404/1 ح 10 ، جئارخلا :  - 1
(. راصتخا روط  هب   ) 394/2 هّمغلا : 
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مالسلا هیلع  ماما  ياضما  اب  هارمه  ار  دوخ  لاؤس  باوج  مدرک و  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روتـسد  قبط  نم  دیوگ : جرف  نب  دّمحم 
(1) .مدومن هدهاشم  نآ  رد 

یسک زا  تسا  هللا  همحر  ینیلک  هتشون  هک  لئاسرلا »  » باتک زا  هّجحملا » فشک   » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  دّیـس   - 14  / 489
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هدرب  مان  ار  وا  هک 

رد وا  اب  ار  دوخ  تالکشم  دنک و  زاین  زار و  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هک  دراد  تسود  یـصخش  متـشون ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب 
.دراد یم  راهظا  ار  شجئاوح  دنک و  یم  زاین  زار و  دنوادخ  اب  هک  روطنامه  دراذگب  نایم 

: دنتشون هنوگنیا  ار  وا  خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

.کیتأی باوجلا  ّنإف  کیتفش ، كّرحف  هجاح  کل  ناک  نإ 

(2) .دسر یم  وت  هب  باوج  هک  شاب  نئمطم  هدب و  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  طقف  یتشاد  یتجاح  هاگ  ره 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  یلهن و  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 15  / 490

هب نم  هارمه  وا  تشگ ، یمرب  اغب  نب  یـسوم  هناخ  زا  هک  مدـید  ار  عوشیتخب  درگاش  یحیـسم  دادزی  يزور  مدوب  ریـسا  ءارماس  رد  نم 
یناد یم  ایآ  ینیب ؟ یم  ار  راوید  نیا  ایآ  تفگ : درک و  هراـشا  تسد  اـب  میدیـسر ، یّلحم  هب  اـت  میدرک  یم  وگتفگ  مهاـب  داـتفا و  هار 

؟ تسیک هناخ  نیا  بحاص 

؟ تسا یسک  هچ  نآ  بحاص  وگب  تدوخ  متفگ :

 . میور یم  هار  شا  هناخ  فارطا  نونکا  ام  دراد و  مان  دّمحم  نب  یلع  هک  تسا  زاجح  لها  يولع و  یناوج  داد : باوج 

؟ یناد یم  هچ  وا  هب  عجار  متفگ :  دادزی  هب 

.395/2 هّمغلا : فشک  155/50 ح 41 ، راونألا :  راحب  419/1 ح 22 ، جئارخلا : - 1
155/50 ح 42. راونألا :  راحب  ، 153 هّجحملا : فشک  - 2
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 . تسا وا  دشاب  هتشاد  ربخ  یناهنپ  بیغ و  زا  ملاع  رد  یسک  رگا  تفگ :

؟ ییوگ یم  ار  بلطم  نیا  هنوگچ  یناد و  یم  اجک  زا  متفگ :

یم رارق  مکاح  لـیکو و  ار  ادـخ  یلو  دـیا  هدینـشن  نارگید  وت و  ار  نآ  لـثم  هک  منک  یم  فیرعت  تیارب  وا  زا  یبیجع  هیـضق  تفگ :
یم نیمأـت  ناطلـس  قیرط  زا  نم  یگدـنز  یجرخ  متـسه و  بیبط  نم  اریز  ینکن ، لـقن  سک  چـیه  يارب  نم  فرط  زا  ار  نآ  هک  مهد 
عمج وا  درگ  دـنرواین و  يور  وا  هب  مدرم  هک  تسا  هدـیناشک  اجنیا  هب  زاـجح  زا  ینمـشد  يور  زا  ار  وا  هفیلخ  هک  ما  هدینـش  و  دوش ، 

.دوشن جراخ  سابع  نادنزرف  ینعی  ناشیا  نیب  زا  وا  تنطلس  هجیتن  رد  دنوشن و 

وت نوچ  هدن ، هار  دوخب  یسرت  وگب و  ار  تا  هّصق  منکن ،  لقن  یـسک  يارب  ار  نآ  هک  مریگ  یم  نماض  ار  ادخ  مهد و  یم  لوق  متفگ :
ار نآ  نم  هک  شاب  نئمطم  و  دـنک ، یمن  مهّتم  ار  وت  یـسک  ینک  فیرعت  هداوناخ  نیا  زا  هچنآ  هب  تبـسن  یتسه و  ینارـصن  رفن  کی 

.درک مهاوخ  نامتک 

همامع نت و  هب  یهایـس  سابل  دوب ، هدـش  راوس  یهایـس  بسا  رب  هک  یلاح  رد  مدرک  تاقالم  ار  وا  يزور  هکتـسنآ  هّیـضق  یلب  تفگ :
اب و  مداتـسیا ، وا  مارتحا  هب  داتفا  ناشیا  هب  ممـشچ  هکنیمه  دوب ، یهایـس  هب  لیام  مه  ناشیا  دوخ  هرهچ  دوب ، هتـشاذگ  رـس  رب  یهاـیس 

طقف مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  ّقح  هب  دونـشب ،  یفرح  نم  زا  یـسک  دوش و  جراخ  یبلطم  نم  ناهد  زا  هکنآ  نودب  متفگ - :  دوخ 
.یهایس رد  یهایس  رد  یهایس  هایس ، شدوخ  و  هایس ، وا  بکرم  هایس ،  وا  همامع  هایس ، وا  سابل  هک -  مدنارذگ  دوخ  ریمض  رد 

: دومرف درک و  یهاگن  نم  هب  يدنت  هب  دیسر  نم  هب  هکنیمه 

.داوس یف  داوس  یف  داوس  نم  كانیع  يرت  اّمم  دوسأ  کبلق 

.یتفگ یهایس  رد  یهایس  رد  یهایس  هک  درک  هدهاشم  وت  نامشچ  هچنآ  زا  تسا  رت  هایس  وت  بلق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؟ يداد باوج  هچ  وا  هب  يدرک و  هچ  نآ  زا  دعب  متفگ : وا  هب  تفگ : مردپ 

.مهد یخساپ  هنوگچیه  متسناوتن  مدنام و  تکرح  یب  دوخ  ياج  رد  نادرگرس  ّریحتم و  ترضح  نآ  مالک  ندینش  زا  تفگ :

.دناد یم  ادخ  داد : باوج  دشن ؟ دیفس  ینارون و  تمارک ،  هزجعم و  نیا  هدهاشم  زا  تبلق  ایآ  متفگ : وا  هب 

، مدش رضاح  وا  دزن  نم  و  داتسرف ، نم  يوس  هب  ار  یـسک  دیدرگ  ناوتان  ضیرم و  دادزی  هک  یماگنه  تفگ : ناتـساد  هلابند  رد  مردپ 
دـیدرگ و دیفـس  نشور و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تکرب  هب  تشاد  هک  یهایـس  یکیرات و  نآ  زا  دـعب  نم  بلق  نادـب  تفگ : نم  هب 

یلع ترضح  و  تسا ، وا  هداتسرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  نونکا 
.تسا راگدرورپ  گرزب  سومان  شناگدنب و  رب  دنوادخ  تّجح  مالسلا  هیلع  دّمحم  نب 

(1) .مدرک تکرش  دندناوخ  وا  رب  هک  يزامن  رد  نم  و  تفگ ، عادو  ار  ایند  يرامیب  نامه  رد  سپس 

تماما يوکین  هدیدنسپ و  لاصخ  مامت  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دیوگ : یم  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 16  / 491
دننام هداعلا  قراـخ  همه  وا  قـالخا  دوب ، هتـشگ  لـماک  وا  رد  کـین  تافـص  شناد و  تیلـضف و  و  هدـش ، عمج  شکراـبم  دوجو  رد 

.دوب شناردپ  قالخا 

یم ار  دوخ  هداجس  يریصح  رب  دیشوپ و  یم  هنیمشپ  يا  هّبج  داتسیا ، یمن  زاب  تدابع  زا  يا  هظحل  دومن و  یم  هلبق  هب  ور  بش  ماگنه 
(2) .دش دهاوخ  ینالوط  یباتک  مینک  نایب  ار  وا  يوکین  يوخ  قلُخ و  میهاوخب  رگا  و  دینارتسگ ،

هب دش ، لّکوتم  هناخ  دراو  نوچ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا : هدش  تیاور   - 17  / 492

 : راونألا راـحب  ، 233 موـمهملا : جرف  187 ح6 ،  تازجعملا : رداوـن  ح 31 ،  448/7 زجاعملا : هنیدـم  ح 15 ،  418 همامإلا : لـئالد  - 1
 . 161/50 ح 50

 . 901/2 جئارخلا :  - 2
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؟ ینک یم  ییامندوخ  ایر و  رادقم  هچ  ات  تفگ : هدرک و  تراسج  ترضح  نآ  هب  نیفلاخم  زا  یثیبخ  صخش  داتسیا ،  زامن 

.تفر ایند  زا  و  داتفا ، نیمز  رب  دیسر  نایاپ  هب  شمالک  هکنیمه 

مثکا نب  ییحی  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ییحی  نب  دّـمحم  زا  میظنلا » ّردـلا   » باتک رد  یماش  متاح  نب  فسوی   - 18  / 493
یـسک هچ  ار  وا  رـس  درک  ّجح  یتقو  مدآ  ترـضح  هک  درک  حرطم  ار  یلاؤس  نادنمـشناد  روضح  رد  یـساّبع  هفیلخ  قثاو  سلجم  رد 

.دهد خساپ  تسناوتن  نیرضاح  زا  یسک  دیشارت ؟

هیلع يداه  ماما  يوسب  ار  یصخش  هاگنآ  دیوگب ، ار  لاؤس  نیا  باوج  دناوتب  هک  منک  یم  رضاح  امـش  دزن  ار  یـسک  نم  تفگ : قثاو 
 : دومرف وا  دایز  رارصا  زا  دعب  یلو  رادب ، فاعم  ارم  هک  تساوخ  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  داتسرف ،  مالسلا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  شّدج  زا  شردپ و  زا  وا  مّدج و  زا  مردپ 

.امرح راص  اهرون  غلب  ثیحف  هنم ، رعشلا  رثانتف  مدآ  سأر  اهب  حسمف  اهب  طبهف  هّنجلا  نم  هتوقایب  لزنی  نأ  لیئربج  رمأ 

توقای نآ  دمآ و  دورف  مدآ  دزن  ًاروف  وا  و  دیآ ، دورف  تشهب  زا  یتوقای  هارمه  هب  هک  داد  روتـسد  لیئربج  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
(1) .دیدرگ مرح  هدودحم  زا  دیسر  توقای  نآ  رون  هک  ییاجنآ  ات  تخیر و  شرس  ياهوم  دیشک و  مدآ  رسب  ار 

ناهفـصا رد  دـنتفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  ناهفـصا  لـها  زا  یهورگ  زا  جـئارخ »  » باـتک رد  هللا  همحر  يدـنوار  بطق   - 19  / 494
يدرک و رایتخا  ار  هعیـش  بهذم  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دندیـسرپ  وا  زا  تشاد ، هعیـش  بهذـم  هک  دوب  نامحرلا  دـبع  مانب  یـصخش 

؟ یتفریذپ ار  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  تماما 

 . 330/9 ح5 كردتسملا : 50/99 ح 50 ،  راونألا :  راحب  ، 56/12 دادغب : خیرات  باتک  زا  لقن  هب   56/1 روثنملا :  ّردلا  - 1
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: هک تسا  نیا  شا  هیضق  و  منک ، فارتعا  وا  تماما  هب  دش  مزال  نم  رب  هک  مدرک  هدهاشم  وا  زا  ار  یتمارک  تفگ : 

يارب يرگید  هورگ  اب  ارم  ناهفـصا  لها  اهلاس  زا  یکی  رد  متـشاد ، يدایز  تأرج  يوق و  نابز  یلو  مدوب  يراداـن  رقف و  راـتفرگ  نم 
.دنداتسرف لّکوتم  دزن  هب  یهاوخداد  تیاکش و 

: متفگ نیرضاح  زا  یضعب  هب  .دش  رداص  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  راضحا  روتـسد  ناهگان  هک  مدوب  لّکوتم  يارـس  ِرد  رب  يزور 
؟ تسا یسک  هچ  هدرک  رداص  ار  وا  راضحا  روتسد  لّکوتم  هک  یصخش 

وا لّکوتم  تسا  نکمم  و  دنناد ، یم  ماما  ار  وا  نایعیش )  ) اه یـضفار  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  نییولع و  زا  یکی  دنتفگ : 
.دناسرب لتق  هب  ات  هدیبلط  ار 

تـشذگ هک  یتّدـم  .تسا  یـصخش  هنوگچ  منیبب  منک و  هدـهاشم  ار  وا  ات  مناـم  یم  منک و  یمن  تکرح  اـج  نیا  زا  متفگ :  دوخ  اـب 
زا ار  وا  هکنیمه  دیآ ،  یم  ام  فرطب  دـننک  یم  هاگن  وا  هب  هداتـسیا  هداج  فرط  ود  مدرم  هدـش و  راوس  یبسا  رب  هکیلاح  رد  وا  مدـید 

.دزاس رود  وا  زا  ار  لّکوتم  ّرش  دنوادخ  هک  مدرک  اعد  شیارب  لد  رد  تفرگ و  ياج  نم  بلق  رد  وا  یتسود  ّتبحم و  مدید  کیدزن 

رد هکنیمه  تسیرگن ، یمن  تسار  پچ و  هب  درک و  یم  هاگن  شبـسا  لای  هب  هتخادنا  نییاپ  ار  رـس  درک و  یم  روبع  مدرم  نایم  رد  وا 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  تفرگ  رارق  نم  لباقم 

.كدلوو کلام  ّرثکو  كرمع ، لّوطو  كءاعد ، هَّللا  باجتسا  دق 

.دومن رّدقم  تیارب  دایز  دنزرف  لامو و  ینالوط  رمع  دومرف و  تباجا  ار  تیاعد  دنوادخ 

؟ داتفا یقافتا  هچ  دش و  هچ  دندیسرپ : نم  زا  اهنآ  مداتفا ،  نیمز  رب  میاقفر  نایم  رد  مدمآ و  رد  هزرلب  وا  راتفگ  تبیه  زا 

.مدرک ناهنپ  اهنآ  زا  ار  هّیضق  تسا و  ریخ  متفگ :
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يداـیز تورث  لاـم و  و  دوشگ ،  نم  يور  هب  ار  دوخ  تمحر  ياـهرد  راوـگرزب  نآ  ياـعد  هب  دـنوادخ  متـشگرب  ناهفـصا  هب  نوـچ 
و مراد ،  هناخ  جراخ  رد  هک  یلاوما  زا  ریغ  تسا  مهرد  رازه  رازه  لداعم  هناخ  رد  نم  يدوجوم  زورما  هکیروطب  دینادرگ  نم  بیصن 
ریمـض و زا  هک  راوگرزب  نیا  تماما  هب  نم  و  درذـگ ، یم  لاس  دـنچ  داتفه و  نونکات  مرمع  زا  تسا و  هدرک  يزور  نم  هب  دـنزرف  هد 

(1)  . منک یم  رارقا  دومرف  تباجا  نم  هرابرد  ار  وا  ياعد  دنوادخ  داد و  ربخ  نم  نطاب 

: تسا هدرک  لقن  لضف  نب  نوراه  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 20  / 495

یـضم نوعجار » هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  : » دومرف یم  هک  مدـید  تفای  تافو  شراوگرزب  ردـپ  هک  يزور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح 
 . رفعجوبأ هَّللاو 

.تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  مردپ  مسق  ادخب  مینک ، یم  تشگزاب  وا  يوسب  میدنوادخ و  ِنآ  زا  همه 

؟ دیتسه هنیدم  رد  امش  دادغب و  رد  ناشیا  هکیلاح  رد  دیتسناد  هنوگچ  مدرک : ضرع 

(2) .دوبن نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  دنوادخ  يارب  يا  هژیو  عضاوت  ینتورف و  هک  اجنآ  زا  دومرف :

: تسا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  و 

.یضم دق  ّهنأ  تملعف  کلذ ، لبق  هفرعأ  نکأ  مل  یش ء  هَّللا  لالجإ  نم  ینلخد 

مردپ هک  متسناد  تهج  نیا  زا  مدرک و  یمن  ساسحا  نآ  زا  شیپ  هک  دش  دراو  نم  بلق  رد  دنوادخ  يارب  یّصاخ  یگرزب  تمظع و 
(3) .تسا هدومن  عادو  ار  ایند 

،389/2 هّمغلا : فشک  463/7 ح 50 ، زجاعملا : هنیدم   ، 51/5 راربألا : هیلح  141/50 ح 26 ،  راونألا :  راحب  392/1 ح1 ، جئارخلا : - 1
371/3 ح 37. هادهلا : تابثإ  549 ح 11 ، بقانملا : یف  بقاثلا 

و 135/50 ح 292/27 ح3 ، راونألا :  راحب  467 ح5 ، تاجردلا : رئاصب  415 ح 11 ، همامإلا : لئالد  189 ح 8 ،  تازجعملا : رداون  - 2
هب 14/50 ح 15  راونألا :  راحب  و  دنس ) فالتخا  اب   ) 381/1 ح5 یفاک :  باـتک  رد  تیاور  نیا  نینچمه  و  . 194 هّیصولا : تابثإ  ، 16

 . تسا هدش  رکذ  یفاک ،  زا  لقن 
368/3 ح 26. هادهلا : تابثإ  و2/50 ح2 ، 291/27 ح2 ، راونألا :  راحب  467 ح2 ، تاجردلا : رئاصب  - 3
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فیرعت میارب  مردپ  يومع  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دمحا  نب  دّـمحم  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 21  / 496
زا ارم  لّکوتم  ینعی  درم  نیا  نم ، رورـس  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  تمدـخ  يزور  درک :

هتسباو نم  دناد  یم  هک  تسا  نیا  رطاخب  اهنآ  همهو  تسا ، هدومن  گنتلد  لولم و  ارم  و  هدرک ، عطق  ار  نم  يزور  هدومن و  رود  دوخ 
زا دینک و  یفطل  هک  مراد  اضاقت  دنک ، یم  لوبق  ًامتح  دیئامرفب  یشرافس  وا  هب  امش  رگا  مناد  یم  نوچ  متسه و  امـش  هاگرد  مزالم  و 

.دیامن يرظن  دیدجت  نم  راک  رد  دینک  تساوخرد  وا 

 . یسر یم  تا  هتساوخ  هب  هَّللا  ءاش  نا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، دندرک توعد  لّکوتم  دزن  هب  ارم  دندمآ و  نم  هناخ  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  لّکوتم  ياه  هداتـسرف  دیـسر  ارف  بش  هکیماگنه 
مارآ تا  هناخ  رد  بش  ارچ  درم ، يا  تفگ : نم  هب  تسا ، رظتنم  ایوگ  هداتـسیا و  رد  رانک  مدید  ار  ناقاخ  نب  حتف  متفر  اجنآ  هب  یتقو 

.درک هتسخ  ارم  دیزرو و  رارصا  وت  هب  یسرتسد  يارب  بشما  ردقچ  لّکوتم  يریگ ؟ یمن 

زا ناوارف  لغش  رطاخب  ام  یسوم  وبا  يا  دز : ادص  دید  ارم  هکنیمه  تسا  هتسشن  دوخ  ياج  رد  لّکوتم  مدید  مدش و  هناخ  دراو  سپس 
هدنام و یقاب  ام  دزن  وت  زا  یقوقح  هچ  وگب  نونکا  يرب ، یم  ام  رطاخ  زا  ار  تدوخ  ینک و  یمن  يروآدای  وت  ارچ  مینک  یم  تلفغ  وت 

؟ تسا هدشن  تخادرپ 

نم هب  متفگ  هچنآ  ربارب  ود  اـت  داد  روتـسد  وا  مدرب و  ماـن  ار  هناـیهام  نـالف  اـطع و  نـالف  هلمج  زا  متـسناد  یم  هک  ار  دروم  دـنچ  نم 
.دندرک تخادرپ 

يا همان  متفگ :  هن ، داد : باوج  تسا : هدروآ  فیرشت  اجنیا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ایآ  متفگ : ناقاخ  نب  حتف  هب  ندش  جراخ  ماگنه 
دمآ و نوریب  نم  لابندب  مه  ناقاخ  نب  حتف  مدش ، ناور  ما  هناخ  فرطب  مدمآ و  نوریب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  هن ، تفگ : تسا ؟ هداتسرف 

زا وت  هک  مرادن  کش  زگره  تفگ : نم  هب 
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ینک اضاقت  ترـضح  نآ  زا  منک  یم  شهاوخ  وت  زا  تسا ، هدومن  اعد  وت  يارب  ترـضح  نآ  يا و  هدرک  اـعد  ياـضاقت  يداـه  ماـما 
.دنک اعد  مه  نم  يارب 

 . منیب یم  اضر  دونشوخ و  هرهچ  ار  تا  هرهچ  یسوم ؛  وبا  يا  دومرف : نم  هب  مدش  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  هک  یماگنه 

هدرکن تساوخرد  وا  زا  دـیا و  هتفرن  وا  دزن  امـش  دـنتفگ : نم  هب  یلو  نم ، رورـس  يا  تسا  هدوـب  امـش  تکرب  هب  نیا  و  مدرک : ضرع 
؟ دیا

هانلأس اذإ  اندّوعو  هیلع ، ّالإ  تاّململا  یف  لّکوتن  الو  هیلإ ، ّالإ  تاّمهملا  یف  أجلن  ّانأ ال  اّنم  ملع  یلاـعت  هَّللا  ّنإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.انب لدعیف  لدعن  نأ  فاخنو  هباجإلا ،

وا هب  زج  اهالب  اه و  یتخـس  رد  و  میوش ، یمن  هدـنهانپ  وا  هب  زج  دوخ  مهم  روما  رد  زگره  ام  هک  دـناد  یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
يور وا  زا  میـسرت  یم  دـیامرف و  تباـجا  مینک  تساوـخرد  وا  زا  هاـگره  هک  تـسا  هداد  تداـع  نـینچ  ار  اـم  و  مـینک ،  یمن  داـمتعا 

.دنادرگب ور  ام  زا  مه  وا  مینادرگب 

.تفگ نانچ  نینچ و  نم  هب  ناقاخ  نب  حتف  مدرک : ضرع 

طئارش اب  یتقو  تشاد  دهاوخ  رثا  هدننکاعد  يارب  اعد  دنک ، یم  يرود  ام  زا  عقاو  رد  یلو  دراد  یم  تسود  ار  ام  رهاظ  هب  وا  دومرف : 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يربمایپ  هب  و  يدیزرو ، صالخا  یهلا  نامرف  تعاطا  رد  وت  هک  یماگنه   (1)  ، دشاب هارمه  نآ 

.دیامرف یمن  مورحم  ار  وت  يدرک  تساوخ  رد  يزیچ  دنوادخ  زا  هاگنآ  يدرک و  فارتعا  تیب  لها  ام  قح  و 

 . يزومایب نم  هب  ار  یصوصخم  ياعد  اهاعد  نایم  زا  مراد  تسود  نم ؛  رورس  يا  مدرک : ضرع 

دزن نم  زا  دعب  سک  ره  ما  هدرک  اضاقت  ادـخ  زا  مناوخ و  یم  رایـسب  ار  نآ  نم  تفگ  مهاوخ  هک  ار  ییاعد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
: تسا نیا  اعد  .دیامرفن و  دیماان  ار  وا  دناوخب  مربق 

شیاعد دناوخب  وا  هطساو  هب  ار  ادخ  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا :  هدومرف  هلمج  نیا  نایب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  - 1
یمن باجتسم  شیاعد  دشابن  مهارف  هدننکاعد  يارب  اعد  طئارش  رگا  و  تسا ،  هدننکاعد  لاح  عبات  ءاعد  هکنآ  ای  دوش  یم  باجتـسم 

 . تسا رتهب  ًارهاظ  لوق  نیاو  تسا ،  لبقام  ریسفت  يدیزرو » صالخا  یتقو   » مالسلا هیلع  ماما  مالک  زا  يدعب  هلمج  سپ  ددرگ . 
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ُهَتْقَلَخ ْنَم  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  َُکلَاْسَأ  ٌدَحَا ، ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ایَو  ُدَحَا  ای  ُدِحاو  ایَو  ِدَنَّسلاَو ، یفْهَک  ایَو  ِدَمَتْعُْملاَو ، یئاجَر  ایَو  ِدَدُْعلا ، َْدنِع  یتَّدُع  ای  »
(1) « . َْتیَکَو َْتیَک  یب  لَعْفَتَو  ْمِْهیَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ًادَحَأ ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعْجَت  َْملَو  َکِْقلَخ ، ْنِم 

یسک يا  اتکی ،  يا  هناگی ،  يا  و  نم ،  هناوتشپ  هاگهانپ و  يا  و  نم ،  هاگ  هیکت  دیما و  يا  و  اه ،  هریخذ  دزن  نم  هریخذ  هیامرس و  يا 
يدیرفآ و ار  اهنآ  هک  یناسک  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ ،  تسا .  هناگی  يادـخ  وا  وگب  يا :  هدومرف  تربمایپ  هب  هک 

 . ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  ناشیا  رب  هک  تسین ،  اهنآ  دننام  سک  چیه  تناگدیرفآ  نایم  رد 

تسا هدورس  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  يرامیب  ماگنه  رد  هک  يرفعج  مشاه  وبا  زا  ار  يرعـش  باب  نیا  رخآ  رد  هللا  همحر  فلؤم 
 : دنک یم  رکذ 

يداؤف تّدأو  یب  ضرألا  تدام 

ءاورعلا دراوم  ینترتعاو 

لیلع وضن  مامإلا  لیق  نیح 

ءادفلا ّلک  هتدف  یسفن  تلق 

ّلتعاو کلالتعال  نیدلا  ضرم 

ءامسلا موجن  هل  تراغو 

مقسلاو ءادلاب  تینم  نإ  ًابجع 

ءادلا مسح  مامإلا  تنأو 

ایندلاو نیدلا  یف  ءاودألا  یسآ  تنأ 

(2) ءایحألاو تاومألا  ییحمو 

 . دومن زرل  بت و  راچد  ارم  و  درک ،  ینیگنس  مبلق  داتفا و  هزرل  هب  نیمز 

 . داب وا  يادف  نم  یتسه  مامت  نم و  ناج  متفگ :  تسا ،  هتشگ  رامیب  فیعض و  مالسلا  هیلع  ماما  دش :  هتفگ  یتقو 

.دش کیرات  هریت و  نامسآ  ياه  هراتس  دیدرگ و  ضیرم  وت  يرامیب  رطاخب  نید 
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 . یتسه اهدرد  هدنرب  نیب  زا  هک  یتسه  یماما  وت  و  يوش ،  يرامیب  درد و  هب  التبم  وت  هک  اتفگش 

 . یشخب یم  ناج  ینک و  یم  هدنز  ار  ناگدنز  ناگدرم و  و  یتسه ،  ایند  نید و  ياهدرد  بیبط  وت 

: بوشارهـش نبا  بقانم  ح 17 ،  436/7 زجاعملا : هنیدـم  ح 5 ،  127/50 راونـألا :  راـحب  سلجم 11 ،  285 ح2  یـسوط :  یلاـما  - 1
( . راصتخا روط  هب   ) 410/4

 . 222/50 راونألا :  راحب  ، 366 يرولا : مالعإ  - 2
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مهدزیس شخب 

تاراختفا تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

نیرخآ ردپ  نایناهج و  رورس  طبس  مهدزای ،  ماما 

ترضح ینعی  تسا  دّمحموبا  شا  هینک  یکز و  یضر و  هب  بّقلم  هک  وا  تمایق  يادرف  هدننک  تعافش  رظتنم و  ماما  ناینیـشیپ  راگدای 
هیلع هَّللا  تاولص  يرکسع  ماما  یلع ،  نب  نسح 
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: درک لاؤس  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  مشاه  وبا  زا  هرس  سدق  يدنوار  بطق   - 1  / 497

ُلْـضَفلا َوُه  َکلذ  هَّللا  ِنْذِإب  تاْریَْخلِاب  ٌِقباس  مُْهنِمَو  دِـصَتْقُم  مُْهنِمَو  هِسْفَِنل  ٌِملاظ  مُْهنِمَف  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیذَّلا  َباتِکلا  اَْـنثَرْوأ  َُّمث  »
 . (1)« ُریبَکلا

هنایم یـضعب  و  دندرک ، ملظ  دوخ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  میدیزگرب  دوخ  ناگدـنب  نایم  زا  هک  ار  یناسک  میدـینادرگ  باتک  تراو  سپس 
تلیـضف يرترب و  نامه  نیا  و  دنتفرگ ، یـشیپ  حالـص  ریخ و  ياهراک  هب  راگدرورپ  نذا  هب  یخرب  و  دندومیپ ، لدع  هار  دـندوب و  ور 

 . تسا الاو 

قباسلاو مامإلاب ، فراعلا  دصتقملاو : مامإلاب ، ّرقیال  يّذلا  هسفنل : ملاظلا  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نم  مهّلک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
.مامإلا تاریخلاب :

دنا هدرک  دوخ  هب  متـس  هک  لّوا  هتـسد  دومرف ): تخادرپ و  اهنآ  ریـسفت  هب  سپـس   ، ) دنتـسه مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  ناشیا  همه 
تفرعم و ماما  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  دنا  هدومیپ  لدع  هار  هک  مّود  هتسد  دنرادن ،  رارقا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک 

 . تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دنا و  هتفرگ  شیپ  اه  یبوخ  هب  هک  مّوس  هتسد  دنراد ،  تخانش 

 . هیآ 32 رطاف ،  هروس  - 1
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 . متسیرگ تسا و  هدرک  تیانع  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هب  دنوادخ  یتمظع  هچ  هک  متفر  ورف  رکف  رد  نم 

: دومرف درک و  یهاگن  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

 . مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  نأش  مظع  نم  کسفن  هب  تثّدح  اّمم  مظعأ  رمألا 

.يدنارذگ رطاخ  رد  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ماقم  تمظع  هب  عجار  وت  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  بلطم 

دنناوخ یم  اهنآ  هارمه  تمایق  يادرف  ار  وت  و  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  تیالو  هتـشر  هب  ناگدـننز  گنچ  زا  ار  وت  هک  نک  رکـش  ار  ادـخ 
(1) .یتسه ریخ  هب  تبقاع  دنمتداعس و  وت  و  دنناوخ ، یم  شماما  هارمه  ار  مدرم  زا  يا  هفیاط  ره  هک  یتقو 

: تسا هدومرف  هک  دنک  یم  رکذ  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  اضر  ترضح  شیامرف  زا  یشخب  بلطم  نیا  دییأت  رد  مالسلا  مهیلع  ّفلؤم 

هاگیاج دیاب  تّما  همه  هجیتن  رد  دوب  دوصقم  تّما »  » رگا اریز  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هفیرـش  هیآ  رد  ملاظ » مهنمف   » زا دارم 
: تسا هدومرف  اهنآ  همه  دروم  رد  دعب  هیآ  رد  نوچ  دشاب ،  تشهب  رد  اهنآ 

 . (2)  ...« بَهَذ نِم  َرِواسأ  ْنِم  اهیف  َنْوَّلَُحی  اهَنُولُخدَی  نْدَع  تاّنَج  »

« . دننادرگ هتسارآ  دنهد و  رویز  ار  دوخ  یئالط  ياهدنبتسد  اب  اجنآ  رد  دنوش و  دراو  هشیمه  يارب  نیرب  تشهب  رد  »

دشاب تما  همه  هک  نارگید  لماش  تسا و  مالسلا  مهیلع  مرکا  ربمغیپ  راهطا  ترتع  صوصخم  هفیرش -  هیآ  رد  باتک -  تثارو  سپ 
(3)  . دوش یمن 

نب یلع  دایزی و  نب  فسوی  بوقعی  وبا  ار  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد   - 2  / 498
ود نیا  دنا ، هدرک  تیاور  راّیس 

راونألا راحب  423/3 ح 83 ،  هادهلا : تابثإ  634/7 ح 101 ، زجاعملا : هنیدم  258/50 ح 18 ، راونألا :  راحب  687/2 ح9 ، جئارخلا : - 1
 . 418/2 هّمغلا : فشک  زا  لقن  هب  218/23 ح 18  : 

 . هیآ 33 رطاف ،  هروس  - 2
 . 228 یفطصملا :  هراشب  نمض ح 20 ،   220/25 راونألا :  راحب   ، 126/1 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3
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: دنیوگ یم  راوگرزب 

درک و یم  میظعت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  ناماس  نآ  مکاح  نامز  نآ  رد  میدوب -  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تمدـخ  رد  یبش 
مالسلا هیلع  ماما  وا  دوب  وا  هارمه  هتسب  تسد  يدرم  داتفا و  شروبع  اجنآ  زا  رهش  مکاح  ناهگان  دندومن -  یم  مارتحا  زین  وا  نایفارطا 
بکرم زا  مارتحا  رطاخب  داتفا  ترـضح  نآ  هب  شمـشچ  هکنیمه  دید ، دش  یم  هدـهاشم  نوریب  زا  تشاد و  رارق  هناخ  يالاب  رد  هک  ار 

 . دش هدایپ 

تشگرب بکرم  يور  ینعی  دوخ  ياج  هب  درک  یم  میظعت  هک  یلاح  رد  وا  و  درگرب ، دوخ  ياج  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
هب یهار  هتساوخ  یم  هکنیا  نامگ  هب  ما  هتفرگ  یفاّرـص  ناّکد  کی  رانک  بشما  ار  صخـش  نیا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  و 
منک یم  ریگتسد  هک  ار  یمهّتم  تسا  نم  شور  نیا  و  منزب -  هنایزات  ار  وا  متـساوخ  هک  نیمه  دنک .  تقرـس  نآ  زا  دنک و  زاب  ناکد 

هک يراـک  سرتب و  ادـخ  زا  تفگ : نم  هب  وا  دوشن -  بکترم  يرتگرزب  مرج  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  وا  هیبنت  اـت  منز  یم  هناـیزات  هاـجنپ 
هب هک  یـسک  ردپ  راوگرزب  ماما  نیا  هعیـش  بلاط و  یبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  یتسار  هب  نم  هدن ، ماجنا  دوش  یم  دـنوادخ  مشخ  ثعاب 

.مشاب یم  دنک  یم  مایق  ادخ  رما 

وا نایعیش  زا  هک  درک  قیدصت  ار  تا  هتفگ  ترـضح  نآ  رگا  مرب ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  وت  متفگ : متـشادرب و  تسد  وا  زا  نم 
، درک مهاوخ  عطق  ار  تیاـپ  تسد و  منز  یم  وت  هب  هناـیزات  رازه  هکنآ  زا  دـعب  يدوب  هتفگ  غورد  رگا  و  منک ، یم  اـهر  ار  وـت  یتـسه 

؟ دشاب یم  امش  نایعیش  زا  تسا  هدرک  اعّدا  هک  روط  نامه  وا  ایآ  ما ، هدروآ  امش  روضح  هب  ار  وا  نونکا 

راتفرگ وت  تسد  رد  ار  وا  ادـخ  دـشاب ؟ یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  اـجک  نیا  مرب ، یم  ادـخ  رب  هاـنپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  زا  هک  دراد  داقتعا  دوخ  لایخ  هب  هکنیا  رطاخب  تسا  هدرک 
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زا يدایز  هلصاف  هب  ار  وا  نوچ  .تسین و  نم  رب  مه  یـضارتعا  چیه  منز و  یم  نآ  هب  هبرـض  دصناپ  نآلا  يدرک ، متحار  تفگ : مکاح 
وا رب  پـچ  فرط  رد  يرگید  تـسار و  فرط  رد  یکی  ار  دــالج  ود  دــندنکفا ، نـیمز  رب  ور  هـب  ار  وا  داد  روتــسد  درک  رود  اــجنآ 

.دیروآ دردب  دینزب و  ار  وا  تفگ : اهنآ  هب  تشامگ و 

مکاح دروخ ،  یم  نیمز  رب  دـندز  یم  هچ  ره  درکن و  دروخرب  وا  هب  یلو  دـندروآ ، نییاپ  وا  فرطب  ار  دوخ  ياـه  قالـش  رفن  ود  نیا 
تشپ و دندرک و  ندز  هب  عورـش  هرابود  دینزب ، صخـش  نیا  رمک  تشپ و  هب  دینز ؟ یم  ار  نیمز  امـش ، رب  ياو  تفگ : دش و  تحاران 

.دش دنلب  اهنآ  دایرف  داد و  دندز و  رگیدکی  هب  ودنآ  تفر و  اطخ  اهنآ  ياهتسد  راب  نیا  یلو  دنتفرگ  هناشن  ار  وا  رمک 

: دنتفگ دینزب  هداتفا  نیمز  رب  هک  يدرم  نیا  دینز ؟ یم  ار  ناتدوخ  ارچ  دیا ؟ هدش  هناوید  امش  رگم  امش ، رب  ياو  تفگ : اهنآ  هب  مکاح 
هک يروطب  دوش  یم  فرحنم  رایتخا  یب  ام  ياـه  تسد  یلو  مینز  یمن  میریگ و  یمن  فدـه  ار  وا  زج  مینک و  یم  ار  راـک  نیمه  اـم 

.دوش یم  دراو  ام  دوخ  رب  اه  هبرض 

 ، دینزب دـیناوت  یم  ات  دـینک و  هطاحا  ار  وا  تفگ : درک و  هفاضا  رفن  ود  نیا  هب  دز و  ادـص  ار  دوخ  نارومأم  زا  رگید  رفن  راهچ  مکاح 
هدایپ بکرم  زا  وا  درک .  تباصا  مکاح  هب  قّالـش  راب  نیا  یلو  دننزب  ار  وا  هک  دـندرب  الاب  ار  اه  قاّلـش  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  رفن  شش 
یمن مینز و  یمن  ار  صخش  نیا  ریغ  ام  دنتفگ : دینک ؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دشکب ، ار  امش  ادخ  دیتشک  ارم  درک : دایرف  دش و 

؟ دوش یم  نینچ  ارچ  میناد 

ار مکاح  مه  اهنآ  یلو  دننزب ، ار  صخش  نیا  هک  درک  رومأم  ار  رگید  رفن  دنچ  اذل  دنا ، هدرک  هئطوت  اهنیا  دیاش  تفگ : دوخ  اب  مکاح 
 . مینز یمن  ار  صخش  نیا  زج  ام  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دینز ؟ یم  ارم  ارچ  امش  رب  ياو  تفگ : رگید  راب  دندز 
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وت رگا  دنکشب  ام  تسد  دنتفگ :  دش ؟ ادیپ  اهتحارج  نیا  اجک  زا  دینز  یمن  ارم  رگا  دیدرک ، حورجم  ارم  تروص  رس و  تفگ : مکاح 
عفد نم  زا  قّالـش  تابرـض  دوش و  یم  نم  هب  هک  یفطل  نیا  هب  ایآ  ادخ ، هدنب  يا  تفگ : مکاح  هب  راتفرگ  درم  .میـشاب  هدرک  دصق  ار 

نامرف نم  دروم  رد  هچ  ره  نادرگرب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  ارم  وت ، رب  ياو  يریگ ؟ یمن  تربع  ینک و  یمن  هّجوت  چـیه  ددرگ  یم 
 . نک ارجا  داد 

راکنا یفرط  زا  تسا ،  بیجع  صخـش  نیا  راک  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  دـینادرگرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  وا  مکاح 
فرط زا  و  تسا -  شتآ  رد  شهاگیاج  تسا و  سیلبا  هعیش  ریزگان  دشابن  امش  هعیـش  هک  ره  و  دشاب -  امـش  نایعیـش  زا  هک  دیدرک 

.تسا ناربمایپ  صوصخم  هک  مدرک  هدهاشم  وا  زا  یتازجعم  رگید 

مه اهنآ  یعقاو  نانیشناج  هکلب  تسین  ناربمایپ  هب  رصحنم  هزجعم  راهظا  ینعی   ) ناربمغیپ نانیـشناج  ای  وگب :  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.درک حیحصت  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هلمج  ندرک  هفاضا  اب  ار  دوخ  مالک  مه  مکاح  دنراد .) یئاناوت  هزجعم  ندروآ  هب 

هتفگ غورد  تسا  ام  نایعیـش  زا  هدرک  اعدا  هکنیا  رد  صخـش  نیا  ادـخ  هدـنب  يا  دومرف : مکاح  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپس 
یس ینیمز  ریز  نادنز  رد  دش و  یم  راتفرگ  وت  باذع  نآ  مامت  هب  تفگ  یم  ار  نآ  دمع  يور  زا  دیمهف و  یم  رگا  هک  یغورد  تسا 

غورد دـمع  يور  زا  تسا و  هدوـمن  قـالطا  هدرک  دـصق  هچنآ  رب  ار  هملک  اریز  درک  محر  وا  هب  دـنوادخ  یلو  دـنام ، یم  یقاـب  لاـس 
نادنمتدارا ناتـسود و  زا  اریز  نک ، اهر  ار  وا  تسا ، هداد  تاجن  وت  تسد  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  نادب  ادخ  هدـنب  يا  وت  تسا و  هتفگن 

.تسین ام  نایعیش  زا  هچ  رگ  تسا  ام 

؟ تسا اهنیا  نیب  یقرف  هچ  تسا ، يواسم  همه  تاریبعت  نیا  ام  دزن  تفگ : مکاح 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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اّمم ریثک  یف  انفلاخ  نم  اّمأف  .انتعیـش  نم  کئلوأف  اـنیهاونو ، اـنرماوأ  عیمج  یف  اـنوعیطیو  اـنراثآ ، نوعبّتی  نیذـّلا  مه  انتعیـش  ّنأ  قرفلا 
.انتعیش نم  اوسیلف  هیلع  هَّللا  هضرف 

یم بانتجا  میا  هدرک  یهن  هچنآ  زا  و  دندنب ، یم  راک  هب  ار  ام  تاروتـسد  دـننک ، یم  يوریپ  ام  راثآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیش 
.دنتسین ام  نایعیش  زا  دننک  یم  تفلاخم  ام  اب  هدرک  بجاو  اهنآ  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  يرایسب  رد  هک  یناسک  اّما  و  دنیامن ،

رازه هب  ار  وت  دـنوادخ  يدوب  هدـش  بکترم  دـمع  يور  زا  رگا  هک  يا  هتفگ  یغورد  وت  و  دومرف : مکاح  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
.درک یم  راتفرگ  ینیمز  ریز  نادنز  لاس  یس  هنایزات و 

؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  تسا  هدوب  هچ  غورد  نآ  درک : ضرع  مکاح 

هک تسا  ام  راک  هکلب  تسین  وا  راک  هزجعم  هکیلاح  رد  يداد  تبسن  صخـش  نیا  هب  يدید  هک  ار  یتازجعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
رد یتازجعم  يدوب  هتفگ  رگا  و  دزاس ، نشور  ار  ام  تفارش  تمظع و  دنک و  راکـشآ  ار  ام  تّجح  ات  درک  رهاظ  وا  دروم  رد  دنوادخ 
درک هدنز  ار  هدرم  هک  یـسیع  ترـضح  ایآ  مدرک ، یمن  راکنا  ار  نآ  يداد -  یمن  تبـسن  وا  هب  ار  لمع  و  مدرک -  هدهاشم  وا  دروم 
نیا دیدرگ ، هدنرپ  راگدورپ  نذا  هب  تخاس و  هدنرپ  لکش  هب  هک  ار  لِگ  ایآ  یـسیع ؟ ای  دوب  هدرم  نآ  راک  هزجعم  ایآ  تسین ؟ هزجعم 

هزجعم نیا  ایآ  تسین ؟ هزجعم  دندیدرگ  هنیزوب  يراوخ  اب  دندش و  خسم  هک  یئاهنآ  ایآ  یـسیع ؟ ترـضح  ای  دوب  هدـنرپ  راک  هزجعم 
؟ نامز نآ  ربمغیپ  ای  دوب  اه  هنیزوب  راک 

«. میامن یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  منک و  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  « » هیلإ بوتأو  ّیبر  هَّللا  رفغتسأ  : » تفگ مکاح 

: دومرف تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیش  دوب  هدرک  اعّدا  هک  صخش  نآ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس 

.هیّبحم نم  تنأ  اّمنإ  مالسلا ،  هیلع  ّیلع  هعیش  نم  تسل  هَّللادبع  ای 

وا ناتسود  زا  هکلب  یتسین  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیش  وت  ادخ  هدنب  يا 
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 . یشاب یم 

تاِحلاصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  : » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  ترضح  نآ  نایعیـش  انامه 
 . (1)« نوُِدلاخ اهیف  مُه  هَّنَجلا  ُباحْصأ  َِکئلُوا 

« . دنام دنهاوخ  هشیمه  يارب  اج  نآ  رد  و  دوب ،  دنهاوخ  تشهب  لها  دنهد  یم  ماجنا  حلاص  لامعا  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  »

یف هوبّوصو  هلاوقأ  یف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادّمحم  اوقّدصو  هتافص  فالخ  نع  هوهّزنو  هتافصب ، هوفصوو  هَّللاب  اونمآ  نیّذلا  مه 
یف اوعمج  اذإ  مهّلک  الو  دحأ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هُّما  نم  هلدعیال  ًامامه  ًامرقو  ًامامإ  ًادّیـس  هدعب  ًاّیلع  اوأرو  هلاعفأ ، ّلک 

.هّرذلا یلع  ضرألاو  ءامسلا  حجرت  امک  مهیلع  حّجری  لب  هنزوب ، نونزوی  هّفک 

هک رگید  تافص  زا  دننک و  یم  فیصوت  هدومرف  شدوخ  هک  یتافص  هب  ار  وا  دنا و  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نایعیش 
همه و  دـننک ، یم  قیدـصت  شراتفگ  همه  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  و  دـنناد ، یم  هزنم  كاـپ و  دـشاب  نآ  فـالخ  رب 

تسا و ناـگمه  ياوشیپ  رورـس و  وا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنراد  هدـیقع  دـنناد و  یم  یتسار  باوص و  نیع  ار  وا  ياـهراک 
یلع يا و  هّفک  رد  ار  اهنآ  همه  رگا  هکلب  تسین ،  وا  ياتمه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تّما  زا  سکچیه  هک  تسا  يراوگرزب 

نامسآ و نزو  نتشاد  حیجرت  دننام  دنک  یم  ادیپ  حیجرت  اهنآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هّفک  دنهد  رارق  رگید  يا  هّفک  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
.رادقم یب  هّرذ  کی  رب  نیمز 

رارق گرم  ماد  رد  اهنآ  ای  دیآ ، اهنآ  غارس  گرم  هک  دنرادن  یکاب  چیه  ادخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  و 
.دنـشاب و تجاح  زاین و  لاح  رد  هچرگ  دنهد  یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  ناشردارب  هک  دنتـسه  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دـنریگ و 

.تسین اهنآ  زا  یلاخ  هدومرف  رما  هکیئاج  و  دنیب ، یمن  ار  اهنآ  هدومرف  یهن  هک  یئاج  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

یلع دوخ  يالوم  هب  نمؤم  ناردارب  تشادـگرزب  ندومن و  مارتحا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  و 
.دننک یم  ادتقا  مالسلا  هیلع 

 . هیآ 82 هرقب ،  هروس  - 1
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هک تسا  راـگدرورپ  شیاـمرف  نیا  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  هکلب  تسین  مدوـخ  راـتفگ  متفگ  هچنآ  و 
یهلا فیلاکت  ضئارف و  همه  تماما  توبن و  هب  نتـشاد  داقتعا  دـیحوت و  هب  فارتعا  زا  دـعب  ینعی  تاِحلاصلا » اُولِمَعَو  : » تسا هدومرف 

: تسا هضیرف  ود  اهنآ  سأر  رد  و  دنروآ ، یم  اجب  ار 

نانمـشد لـباقم  رد  دوـخ  یبهذـم  هدـیقع  ندرکن  راکــشآ  هـّیقت و  تیاـعر  مّود  ینید ، ناردارب  قوـقح  نـتخادرپ  ندرک و  ادا  یکی 
(1) .دننک ظفح  ار  دوخ  لام  ناج و  هکنآ  يارب  دنوادخ 

هک دـنک  یم  لقن  تسا  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  یـسک  زا  راونألا » راحب   » فیرـش باتک  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع   - 3  / 499
: دوب هدش  هتشون  یباتک  تشپ  رد  هک  متفای  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  طخب  ار  ثیدح  نیا  تفگ :

فیسلا انیفو  يدنلا  ثویغو  یغولا ، ثویل  نحنف  هّوتفلا ،  مالعأب  قئارطلا  عبسلا  انرّونو  هیالولاو ، هّوبنلا  مادقأب  قئاقحلا  يرذ  اندعص  دق 
 . مرکلا حیتافمو  ممُالا ،  حیباصمو  نیقیلا  ءافلحو  نیّدلا  ءافلخ  انطابسأو  لجآلا ، یف  ملعلاو  دمحلا  ءاولو  لجاعلا ، یف  ملقلاو 

ینارون يدرمناوج  ياـه  هناـشن  اـب  ار  هناـگتفه  تاـقبط  و  میتـفر ، ـالاب  تیـالو  توبن و  ياـه  ماـگ  اـب  ار  تقیقح  بتارم  نیرت  یلاـع 
ناهج نآ  رد  و  ملق ، ریـشمش و  لها  ناـهج  نیا  رد  میتسه ، تواخـس  تمحر و  ياـهربا  تعاجـش و  هشیب  ناریـش  اـم  سپ  میتخاـس ،

ياه هنازخ  دیلک  تُما و  نایم  رد  تیاده  ياه  غارچ  ناربمغیپ و  نانیـشناج  ینید و  نانامیپ  مه  ام  هلیبق  و  میـشناد ، دمح و  رادمچرپ 
.دنشاب یم  مرک  دوج و 

تشهب رد  سدقلا  حور  و  داد ، ناشن  يرادافو  دوخ  زا  ام  دهع  هب  تبسن  اریز  دیـشوپ  ندش ) هدیزگرب   ) ءافطـصا تعلخ  میلک  ياسوم 
عفادـم و هک  دنتـسه  نایاسراپ  ناراکوکین و  هفیاط  ناراگتـسر و  هورگ  ام  نایعیـش  و  تسا ، هدیـشچ  ام  غاب  سرون  ياه  هویم  زا  نیرب 

نمشد مصخ و  ام و  نابیتشپ 

589/7 ح 61. زجاعملا : هنیدم  ، 23/4 ناهرب :  ریسفت  ، 160/68 راونألا :  راحب  ، 7 يرکسع 316 :  ماما  ریسفت  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 777 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_704_1
http://www.ghaemiyeh.com


705 ص :

تسا یتقو  نآ  ددرگ و  یم  راکشآ  ناشیا  يارب  شتآ  ياه  هلعـش  زا  دعب  تایح  بآ  ياه  همـشچ  يدوز  هب  و  دنـشاب ، یم  نارگمتس 
.درذگب اهلاس  زا   (1) نیساوط هیواوط و  ددع  هب  هک 

، دونش یم  ار  نآ  رک  ياه  شوگ  هک  تسا  راشرـس  یتمعن  اسر و  یتمکح  نیا  و  دیوگ : یم  ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  هللا  همحر  یـسلجم 
(2) .دنک یم  یهاتوک  نآ  رب  دنلب  ياههوک  و 

ریسفت رد  سپس  هدومن و  رکذ  ار  اه  هخسن  فالتخا  یـضعب  تسا و  هدرک  لقن  نیعبرا »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسلجم  ار  ثیدح  نیا 
: تسا هدرمشرب  ار  یهوجو  نآ 

لاس 1385 هلمج  نیا  عومجم  باسح ، زا  تسا  یجراخ  دهع  يارب  هک  نیساوطلا »  » مال فلا و  ندرک  جراخ  لّوا و  هخـسن  رب  انب   - 1
.ددرگ یم 

و صملا ، »  » هب هک  داص  فرح  لثم  دشاب  هدش  همیمض  يرگید  فرح  نآ  اب  هاوخ  دوش ، هدرمش  هدش  دراو  نآرق  رد  ملا »  » هچنآ  - 2
هط اب  اهنآ  عومجم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدشن  هفاضا  نآ  هب  يرگید  فرح  هاوخ  تسا و  هدـش  همیمـض  رملا »  » هب هک  ءار  فرح 

.دوش یم  لاس 1159   (3) نیساوط و 

رگا و  ددرگ ،  یم  تروـص 858  نیا  رد  هک  دوـش  هدرمـش  اـه  همیمـض  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هدـش  دراو  نآرق  رد  ملا »  » هچنآ  - 3
ینعی دوخ  فیرش  رمع  رخاوا  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  میهد و  رارق  ثیدح  نیا  شیامرف  تقو  ار  نآ  يادتبا 

ماـمتل  » ینعی هدـش -  رکذ  نتم  رد  هـک  يا  هـلمج  ح 50 »  121/52 راونألا :  راحب   » فیرـش باـتک  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  - 1
ماـمت دراد  لاـمتحا  تسا :  هدومرف  و  نینـسلا ، نم  نیـساوطلا »  » و هط »  » و ملا »  » ماـمتل تسا :  هدروآ  هنوگنیا  نیـساوطلاو - » هیواوطلا 

رازه و هب  نیـساوطلا »  » و هط »  » اب اهنآ  مامت  هک  دـشاب  هدـش  هدارا  صملا »  » ینعی دراد  هعّطقم  فورح  زا  هک  يرگید  تاّقتـشم  و  ملا » »
دیاب عالّطا  يارب  هک  تسا  هدرک  رکذ  تسا  هعّطقم  فورح  نوماریپ  هک  دیبلوبا  ربخ  لیذ  یلیوط  حرش  و  دسر .  یم  جنپ  دون و  دص و 

 . دوش هعجارم  اجنآ  هب 
و تسا .  هدرک  لقن  رـضتحم »  » باـتک زا  ح 50  و 121/52  ح 50   264/26 رد ج :  ار  نآ  و  رطس 4 .   378/78 راونألا :  راـحب  - 2

 . تسا هدش  رکذ  289 ح 6 » مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  دنسم   » باتک رد  تیاور  نیا  نینچمه 
 . دنتسه لحن »  » و ءارعش » « ، » صصق  » ياه هروس  يادتبا  هک  سط  مسط و  زا :  دنترابع  نیساوط  - 3
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.دوش یم  يرجه  لاس 1118  تروص  نیا  رد  هک  درک  عمج  اب 858  ار  ددع  نیا  دیاب  دشاب  هدرک  نایب  يرجه  لاس 260 

زین تروص  نیا  رد  هک  مینک ، باسح  هنوگنامه  ار  نیـساوط »  » و هط »  » و نآ ، تانّیب  تاـکرح و  اـب  یلو  راـب  کـی  طـقف  ار  ملا »  - » 4
.دوش یم  لصاح  مّوس  ضرف  اب  قفاوم  يددع 

.تسا هتفاین  ققحت  شطرش  ندشن  ادیپ  رطاخ  هب  زونه  هک  دشاب  هّیئادب  طورشم و  ياهربخ  زا  ربخ  نیا   - 5

تسا یئاه  هنتف  یتخس و  الب و  گنج و  هب  هراشا  نآ  هک  دشاب  نارینلا » یظل   » نایب نینسلا » نم  نیسوطلا  هیواوطلا و  مامتل   » هلمج  - 6
جرف تقو  ندرک  نّیعم  ینعی  تیقوت  زا  ربـخ  نیا  و  دوش ،  یم  عـقاو  اـهنآ  زا  دـعب  جرف  تروـص  نیا  رد  دوـش ، یم  ادـیپ  ملاـع  رد  هک 

.میوش اهر  اه  هنتف  نیا  زا  ات  تشاد  ار  جرف  عوقولا  بیرق  راظتنا  دیاب  و  دوش ، یم  جراخ 

 . تسا رتربتعم  رگید  هوجو  زا  دیوگ  یم  دیامرف و  یم  تیوقت  ار  مشش  هجو  هناگشش ،  هوجو  نایب  زا  دعب  و 

: تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  هَّللادبع  نب  دّمحم  زا  دسیون : یم  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   - 4  / 500

لوغشم مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  داتفا و  هاچ  نایم  دوب  یلاسدرخ  لفط  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دومرف اهنآ  هب  دش  غزاف  زامن  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیمه  .دندز  یم  دایرف  سرت  زا  اهنز  دوب و  ندناوخ  زامن 

! دینز یم  دایرف  ارچ  تسین ، يزیچ 

هیلع يرکـسع  ماما  ینعی  دّـمحم  وبا  هک  دـندید  یگمه  و  دیـسر ، هاچ  هبل  ات  هک  يروطب  دـمآ  الاب  هاچ  بآ  دومرف و  يا  هراشا  سپس 
(1) .دنک یم  يزاب  بآ  اب  هتسشن و  بآ  يور  مالسلا 

274/50 ح 45. راونألا :  راحب  لیذ ح 36 ،  451/1 جئارخلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ماـما تمدـخ  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  مشاـه  وبا  زا  تازجعملا » نویع   » باـتک رد  هللا  همحر  باّـهولا  دـبع  نب  نیـسح   - 5  / 501
زامن هب  درک و  اهر  ار  همان  دیسر  ارف  زامن  تقو  هکنیمه  دوب ، يا  همان  نتشون  لوغـشم  ترـضح  نآ  مدیـسر ،  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

هب هزجعم  نیا  هدهاشم  زا  نم  .دیـسر  رخآ  هب  ات  تشون  ار  همان  هّیقب  درک و  تکرح  ذـغاک  نآ  يور  دوخب  دوخ  ملق  مدـید  تخادرپ ،
(1) .داد تاقالم  هزاجا  مدرم  هب  تفرگ و  تسدب  ار  ملق  دیناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  یتقو  مالسلا  هیلع  ماما  و  مداتفا ، هدجس 

زا هک  نسح  نب  نیـسح  تسا : هدرک  تیاور  مـق  ناـگرزب  زا  مـق » خـیرات   » باـتک رد  هللا  هـمحر  یمق  دّـمحم  نـب  نـسح   - 6  / 502
نب دـمحا  هناخ  هب  یتجاح  يارب  يزور  دیـشون ، یم  بارـش  راکـشآ  ینلع و  روط  هب  مق  رد  دوب .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناـگداون 

.تشگرب ناوارف  هودنا  مغ و  اب  دادن و  هزاجا  وا  هب  قاحسا  نب  دمحا  یلو  تفر ، دوب  فاقوا  لیکو  هک  قاحسا 

ماما هناخ  هب  دیـسر  ءارماس  هب  هکنیمه  دش ، جراخ  رهـش  زا  دیدرگ و  جح  مزاع  قاحـسا  نب  دمحا  تشذـگ  هیـضق  نیا  زا  هک  یتدـم 
.دادن هزاجا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دوش ، دراو  تساوخ  هزاجا  ترضح  نآ  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ترـضح نآ  ات  دومن  سامتلا  ردـق  نآ  و  درک ، یناوارف  هیرگ  دـش و  نیگمغ  یلیخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یئانتعا  یب  زا  دـمحا 
.داد شا  هزاجا 

رد يدرک  عنم  تروضح  هب  یبایفرـش  زا  ارم  ارچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دـش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  یتقو 
؟ متسه امش  نادنمتدارا  نایعیش و  زا  نم  هکیلاح 

 . 597/7 ح 63 زجاعملا : هنیدم  430/3 ح 117 ، هادهلا : تابثإ  304/50 ح 80 ،  راونألا :  راحب  ، 134 تازجعملا : نویع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.يدنار تا  هناخ  ِرد  زا  ار  ام  يومعرسپ  وت  اریز  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

 . تسا هتفریذپن  ار  وا  دنک  هبوت  بارش  ندیماشآ  زا  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هک  دومن  دای  مسق  درک و  هیرگ  دمحا 

انیلإ مهباستنإل  مهب  نیهتستالو  مهرقحتال  نأو  لاح ، ّلک  یلع  مهمارتحإو  مهمارکإ  نع  ّدبال  نکلو  تقدص  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.نیرساخلا نم  نوکتف 

ام هب  هک  یباستنا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دیابن  زگره  تسین ، اهنآ  مارتحا  نتـشاد و  یمارگ  زج  يا  هراچ  لاح  ره  رد  یلو  یئوگ  یم  تسار 
.یشابن ناراکنایز  زا  ات  ینک ، تناها  اهنآ  هب  هدرمش و  کچوک  ریقح و  دنراد 

اج زا  دید  ار  وا  دمحا  هکنیمه  دوب ،  اهنآ  هارمه  مه  نیـسح  دندمآ ،  وا  ندـید  هب  مق  ناگرزب  فارـشا و  تشگرب  مق  هب  دـمحا  یتقو 
يا هقباس  نآ  اب  وا  تبحم  راهظا  دـمحا و  دروخرب  نیا  دـیناشن ، سلجم  يالاب  رد  ار  وا  دایز  مارتحا  اب  و  تفر ، وا  فرطب  تساخرب و 

 . درک شسرپ  نآ  ّتلع  زا  اذل  دمآ ، بیجع  یلیخ  نیسح  رظن  رد  تشاد  هک 

.درک فیرعت  دوب  هداد  خر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  وا و  نیب  هچنآ  دمحا 

هعجارم شا  هناخ  هب  نوچ  و  درک ، هبوت  سلجم  نامه  رد  دش و  نامیشپ  هدنمرش و  دوخ  لامعا  زا  دینـش  ار  وا  راتفگ  نیـسح  هکنیمه 
ره زا  درک و  هشیپ  اوقت  نآ  زا  دـعب  و  درب ، نیب  زا  تسکـش و  ار  شرگید  لیاسو  اـهفرظ و  و  تخیر ، نوریب  ار  اـه  بارـش  همه  درک ،

دجاـسم رد  هراومه  و  تفرگ ،  رارق  ناـگ  هشیپ  تداـبع  ءاحلـص و  هرمز  رد  دـیدرگ و  ناـیاسراپ  زا  هکیروطب  درک  باـنتجا  یهاـنگ 
مالـسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رازم  راـنک  رد  و  تفاـی ، تاـفو  هکنیا  اـت  تخادرپ  یم  ادـخ  تداـبع  هب  درک و  یم  فاـکتعا 

(1) .دیدرگ نوفدم 

323/50 ح 17. راونألا :  راحب  ، 211 مق : خیرات  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دسیون یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع   - 7  / 503

مدیسر و يرکسع  ماما  میالوم  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور   (1) انیبان یفوک  مصاع  نب  یلع  زا  هعیش  تاّفلؤم  زا  یـضعب  رد 
: دومرف داد و  باوج  ارم  مالس  ترضح  نآ  مدرک ، مالس  وا  هب 

رـسپ يا  تسا ، هدومرف  تمحرم  وت  هب  دـنوادخ  هک  یماقم  داـب  تیاراوگ  نک ، تحارتسا  نیـشنب و  مصاـع ،  رـسپ  يا  يدـمآ  شوخ 
؟ تسیچ وت  ياهمدق  ریز  یناد  یم  ایآ  مصاع 

درادب یمارگ  ار  نآ  بحاص  دنوادخ  دنا ، هدرتسگ  هک  منک  یم  ساسحا  ار  یشرف  دوخ  مدق  ریز  نم  يالوم  مدرک : ضرع 

یهلا نالوسر  ناربمایپ و  زا  يرایسب  هک  يا  هداهن  مدق  یشرف  رب  نونکا  وت  هک  نادب  مصاع ،  رـسپ  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنا هتسشن  نآ  رب 

.منکن اهر  ار  امش  زگره  مشاب و  امش  تمدخ  رد  هراومه  متسه  ایند  رد  هک  ینامز  ات  شاک  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع 

.مدرک یم  هدهاشم  ار  نآ  متشاد و  یئانیب  مشچ  شاک  متفگ : دوخ  اب  سپس 

رب ار  دوخ  كرابم  تسد  متفر  کـیدزن  یتقو  اـیب ، کـیدزن  دومرف : نم  هب  تسا  هاـگآ  همه  نطاـب  ریمـض و  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.متشگ انیب  دش و  نشور  ًاروف  دنوادخ  نذا  هب  دیشک و  نم  ناگدید 

، حلاص دوه ، ثیـش ، ياپ  ياج  بیترت  هب  و  تسا ، لیباه  ياپ  ياج  نیا  و  تسا ، مدآ  ترـضح  ام  ردپ  ياپ  ِياج  نیا ،  دومرف : سپس 
 . داد ناشن  نم  هب  ار  فانم  دبع  هَّللادبع ،  بلطملادبع ، ناندع ، نینرقلا ، يذ  لایناد ، رضخ ، نامیلس ، دواد ، یسوم ، بیعش ، میهاربا ،

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يّدج  رثأ  اذهو  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يّدج  رثأ  اذهو 

ياپ ياج  نیا ،  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  كرابم  ياپ  ياج  نیا ،  و  دومرف ): سپس  )

هنوگچیه تسا :  هدومرف  وا  لاح  حرـش  رد  هللا  همحر  یئوخ  همّالع  تسا ،  هدوب  نیثّدـحم  هعیـش و  ناـگرزب  زا  دوخ  ناـمز  رد  وا  - 1
 . تسین وا  يراوگرزب  تلالج و  رد  يدیدرت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  كرابم 

مدیـسوب و ار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  تسد  سپـس  مدیـسوب و  ار  اهنآ  مدنکفا و  اهمدق  ياج  نآ  رب  ار  دوخ  دیوگ : مصاع  نب  ّیلع 
زا يرازیب  امـش و  هب  تبـسن  تیالو  یتسود و  راهظا  زج  مناوتان و  فیعـض و  منک  يرای  تسد  اـب  ار  امـش  هکنیا  زا  نم  مدرک : ضرع 

؟ نم رورس  يا  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نم  لاح  مرادن ، تردق  یئاهنت  رد  اهنآ  ندرک  تنعل  امش و  نانمشد 

: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  و  مّدج ، زا  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هتدعاص انءادعأ  مکدحأ  نعل  امّلکف  هکئالملا  عیمج  یلإ  هتوص  هَّللا  غّلب  انَءادعأ  هتاولخ  یف  نعلو  تیبلا  لهأ  انترصن  نع  فعـض  نم 
.مهنعلیال نم  اونعلو  هکئالملا 

، دناسرب ناگتشرف  مامت  هب  ار  وا  يادص  دنوادخ  دنک  تنعل  اه  یئاهنت  رد  ار  ام  نانمشد  دشاب و  زجاع  تیب  لها  ام  يرای  زا  هک  یسک 
.دننک تنعل  دنکن  تنعل  ار  اهنآ  هک  یسک  دنرب و  الاب  ار  نآ  ناگتشرف  دنک  تنعل  ار  ام  نانمشد  زا  یکی  هاگره  سپ 

: دنیوگ دنتسرف و  دورد  وا  رب  دننک و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دسر  ناگتشرف  هب  وا  يادص  هاگ  ره  و 

یم رتشیب  تشاد و  يرتدایز  یئاناوت  رگا  و  تسرف ، دورد  درک  شالت  وت  ناتـسود  يرای  هار  رد  هک  تا  هدـنب  نیا  حور  رب  ادـنوادخ ! 
.درک یم  يرای  ًامتح  دنک  يرای  تسناوت 

ار امـش  يادص  مدرک و  تباجا  ما  هدنب  هرابرد  ار  امـش  ياعد  نم  ناگتـشرف  يا  هک : دسر  ییادـن  راگدرورپ  فرط  زا  ماگنه  نیا  رد 
(1) .مداد رارق  وکین  ناگدیزگرب  زا  ار  وا  و  مداتسرف ، دورد  رگید  حلاص  ناگدنب  حاورا  هارمهب  وا  حور  رب  مدینش و 

 . رطس 5  316/50 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) .تسا هدرک  لقن  قراشم »  » باتک رد  هللا  همحر  یسرب  ار  تیاور  نیا  ریظن 

ماما ناتـسود  زا  یکی  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  مشاه  وبا  زا  راونألا » راحب   » فیرـش باتک  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع   - 8  / 504
.دزومایب ییاعد  وا  هب  هک  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  يا  همان  نمض  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

: ناوخب اعد  نیا  اب  ار  ادخ  تشون : وا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِّلَص َنیمِکاْحلا  َمَکْحَأ  ایَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَأ  ایَو  َنیبِساْحلا ، َعَرْـسَأ  ایَو   (2) َنیرِظاَّنلا َّزِع  ایَو  َنیرِْصبُْملا  َرَْصبَأ  ایَو  َنیعِماَّسلا ، َعَمْـسَأ  ای  »
َِکنیدــِل ِهـِب  ُرـِـصَْتنَت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  َکــِتَمْحَِرب ، َّیَلَع  ْنـُْنماَو  يرْمُع ، یف  یل  َّدــُمَو  یقْزِر ، یف  یل  ْعِـسْوَأَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

«. يْریَغ یب  ْلِْدبَتْسَتالَو 

يا ینک ،  یم  باسح  همه  زا  رتعیرس  یبقارم و  همه  زا  رتشیب  هکنآ  يا  نایانیب ،  همه  زا  رتانیب  يا  و  ناگدنونـش ، همه  زا  رتاونـش  يا  »
.اه نابرهم  همه  زا  رتنابرهم 

و نادرگ ، خارف  ارم  يزور  تسرف و  دورد  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  یتسه  رت  يوق  همه  زا  تموکح  رد  هک  یـسک  يا  و 
نم ياـج  ارم  زا  ریغ  و  دـنک ، يراـی  ار  وت  نید  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  راذـگب ، ّتنم  نم  رب  دوخ  تمحر  هب  و  ازفیب ، نم  رمع  رب 

«. هدم رارق 

يرکسع ماما  ریسفت  رد  و  594/7 ح 62 . زجاعملا : هنیدم  304/50 ح 81 و 33/11 ح 27 ،  راونألا :  راحب  ، 100 راونألا : قراشم  - 1
لوسر دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  47 ح 21  مالسلا :  هیلع 
ثیدح رخآ  ات  دشاب ،  رازیب  امش  نانمشد  زا  مبلق  هکنیا  زج  مرادن  تردق  مناوتان و  دوخ  ياضعا  تسد و  اب  امـش  يرای  زا  نم  ادخ ، 
هدیدرگ رکذ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  زا  لقن  هب   328/2 بولقلا : داشرا  و  222/27 ح 11 ، راونألا :  راحب  رد  ثیدح  نیا  و  . 

 . تسا
 . تسا هدش  لقن  نیرظاّنلا » رظنأ  ای   » يا هخسن  رد  - 2
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.هدب رارق  تدوخ  هورگ  بزح و  زا  ارم  ایادخ !  متفگ :  دوخ  اب  دیوگ : مشاه  وبا 

وا هداتسرف  تلاسر  هب  يراد و  نامیا  ادخ  هب  اریز  یتسه ، وا  هورگ  بزح و  رد  وت  دومرف : نم و  هب  درک  ور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
وت سپ  ینک ، یم  يوریپ  اهنآ  زا  و  يراد ، تفرعم  دنراد  یتسرپرـس  تیالو و  ناگدـنب  رب  وا  فرط  زا  هک  وا  يایلوا  هب  و  يراد ، رارقا 

(1) .شاب نامداش  تراشب  نیا  اب  وت  و  داب ، هدژم  ار 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  نسح  نب  دمحم  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 9  / 505

هدومرفن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ایآ  متفگ : دوخ  اب  سپس  مدرک  تیاکـش  يرادان  رقف و  زا  نآ  رد  متـشون و  يا  همان  ترـضح  نآ  هب 
اب ندرک  یگدـنز  زا  تیب  لها  ام  هار  رد  نداد  ناج  (2) و   ، تسا رتهب  ام  ریغ  اب  يزاین  یب  تورث و  زا  ام  اـب  يراداـن  رقف و  هک :  تسا 

.تسا رتهب  ام  نانمشد 

دنـشاب هدـش  بکترم  یهوبنا  ناهانگ  هکیتقو  ار  ام  ناتـسود  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تشون : شا  همان  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک روط  نامه  .دشخب و  یم  ار  اهنآ  ناهانگ  زا  يرایسب  هکنآ  اب  دهد  یم  رارق  اهنآ  ندش  كاپ  هلیـسو  ار  نیا  دنک و  یم  رقف  هب  التبم 

: یتفگ تدوخ  اب 

انب رـصبتسإ  نمل  رونو  انیلإ ، أـجتلإ  نمل  فهک  نحنو  انّودـع ،  عم  هاـیحلا  نم  ریخ  اـنعم  لـتقلاو  اـنریغ ، عم  ینغلا  نم  ریخ  اـنعم  رقفلا 
.رانلا یلإف  اّنع  فرحنا  نمو  یلعألا ، مانسلا  یف  انعم  ناک  انّبحأ  نم  انب ، مصتعا  نمل  همصعو 

و تسا ، رتهب  ام  نانمـشد  اب  ندرک  یگدنز  زا  ام  هار  رد  ندش  هتـشک  و  تسا ، رتهب  ام  ریغ  اب  يزاین  یب  تورث و  زا  ام  اب  يرادان  رقف و 
ام هب  هک  میتسه  یناسک  هانپ  ام 

.374 يرولا : مالعإ   ، 439/4 بوشارهش : نبا  بقانم  نمض ح 72 ،  298/50 راونألا :  راحب  رطس 6 ،  421/2 هّمغلا : فشک  - 1
يرادان رقف و  اـب  دـشاب و  رادروخرب  اـهنآ  تبحم  تیـالو و  زا  دـنک و  تسیز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  طـخ  رد  رگا  یمدآ  ینعی  - 2
نیفلاخم فص  رد  مورحم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تمعن  زا  یلو  دـشاب  هتـشاد  ناوارف  تورث  لاـم و  هک  تسا  رتهب  دزاـسب 

 . دشاب
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هتـشر هب  دوش و  لّسوتم  ام  هب  هک  ره  و  دـنهاوخب ، یهاگآ  شنیب و  ام  زا  هک  یناسک  يارب  میتسه  ییانـشور  رون و  و  دـنوش ، هدـنهانپ 
زا هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  ام  اب  تشهب  یلاع  بتارم  رد  درادب  تسود  ار  ام  هک  یـسک  مینک ، یم  ظفح  ار  وا  دنز  گنچ  ام  تیالو 

(1) .تسا شتآ  وا  ماجنارس  ددرگ  فرحنم  ام  هار  زا  دنادرگب و  يور  ام 

زا يا  هّدـع  هارمه  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  يزمرهمار  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دوـخ  باـتک  رد  نادـمح  نب  نیـسح   - 10  / 506
مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  میاقآ  يرترب  تلیضف و  زا  مراد  تسود  متفگ : دوخ  اب  نم  میدرک ، رادید  ار  دوخ  رورـس  الوم و  ناردارب ، 

.دزاس نشور  ار  ممشچ  هک  منک  هدهاشم  ار  يراکشآ  نشور و  لیلد 

هچنآ دینیب  یم  ایآ  متفگ : مناهارمه  هب  درک ، رپ  ار  نامسآ  هنارک  هک  يروطب  تفر  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ترـضح  نآ  مدید  ناهگان 
؟ منیب یم  نم  ار 

 . دش دجسم  لخاد  تشگرب و  دوخ  هّیلوا  لکش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ناهگان  مدرک  هراشا  ات  ار ؟  يزیچ  هچ  دنتفگ :

نیکرـشم و زا  یکی  اب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن   (2) ینابیـش عیبر  نب  دّـمحم  زا  یفاک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 11  / 507
هناخ رانک  رد  دوب ، هتـسشن  ملد  هب  وا  راتفگ  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  متفر  ءارماس  هب  سپـس  مدرک  دروخرب  زاوها  رد  ناتـسرپ  هناگود 

تـشگنا اب  دومن و  نم  هب  یهاگن  دـمآ ، نم  فرطب  هفالخلا  راد  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  مدوب  هتـسشن  بیـضخ  نب  دـمحا 
: دومرف درک و  هراشا   (3) هباّبس

: جئارخلا ، 435/4 بوشارهش : نبا  بقانم  رطس 3 ،  299/50 راونألا :  راحب  مقر 1018 ،   533 یّشک :  لاجر  ، 421/2 هّمغلا : فشک  - 1
 . 423/3 ح 86 هادهلا : تابثإ  739/2 ح 54 ،

و یئاش )  ) یئاس تسا :  هدومرف   81/16 ثیدحلا : لاجر  مجعم  رد  هللا  همحر  یئوخ  همّالع  و  تسا ،  هدش  لقن  یئاش »  » ردصم رد  - 2
 . تسا عیبر  نب  دّمحم  دروم  رد  ظافلا  فالتخا  ینابیش ) )

 . دراد رارق  یطسو  ماهبا و  تشگنا  ود  نایم  هک  یتشگنا  - 3
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.تساتکی تسا ،  هناگی  تسا ،  هناگی  درف .  دحأ  دحأ 

(1)  . مداتفا نیمز  رب  هتشگ و  شوهیب  شراتفگ  تبیه  زا  نم  دومرف ،  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ییاثوترفک  دایز  نب  سیردا  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشآ  رهش  نبا   - 12  / 508

رکسع هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رادید  يارب  يزور  متفگ : یم  ار  یمیظع  راتفگ  مدرک و  یم  ولغ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد 
یسک مدرک  ساسحا  هکنیا  ات  مدیمهفن  يزیچ  مدیباوخ و  هتخادنا و  ماّمح  يوکس  يور  ار  دوخ  هار  یگتـسخ  یتخـس و  رثا  رب  متفر ،

فارطا رد  نامالغ  هتشگ و  راوس  یبکرم  رب  وا  تسا ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مدید  مدش و  رادیب  دنز ، یم  دوخ  یتسدبوچ  اب  ارم 
: دومرف هک  دوب  نیا  تفگ  نم  هب  هک  يا  هلمج  لّوا  مدیسوب ، ار  وا  كرابم  ياهمدق  متساخرب و  اج  زا  دنتسه ، وا 

اهنآ هکلب  (، » تسین یـشیدنا  یم  وـت  هک  هنوـگ  نآ   ) (2)« نُولَمْعَی هِْرمِأب  ْمُهَو  لْوَْقلاـِب  هَنوُِقبْـسَیال  نُومَرْکُم ×  ٌداـبِع  ْلـَب   ! » سیردا يا 
«. دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  هراومه  دنریگ و  یمن  یشیپ  وا  رب  راتفگ  رد  هک  دنشاب  یم  دنوادخ  بّرقم  یمارگ و  ناگدنب 

مالـسلا هیلع  ماما  هاگنآ  منک ، لاؤس  ار  نآ  امـش  زا  هک  مدوب  هدمآ  انامه  و  تسا ، یفاک  رادـقم  نیمه  نم ،  يالوم  يا  مدرک : ضرع 
(3) .تفر درک و  اهر  ارم 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رازگتمدخ  زا  جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 13  / 509

: هّمغلا فشک  445/1 ح 28 ، جئارخلا : 556/7 ح 24 ،  زجاعملا : هنیدم  ح 24 ،  405/3 هادهلا : تابثإ  ح 20 ،  511/1 یفاـکلا :  - 1
( . راصتخا اب   ) 429/4 بوشارهش : نبا  بقانم  293/50 ح 67 ، راونألا :  راحب  ، 425/2

 . هیآ 26 و 27 ءایبنا ،  هروس  - 2
643/7 ح 112. زجاعملا : هنیدم  نمض ح 60 ،  283/50 راونألا :  راحب  ، 428/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 3
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یلاح رد  دیشخرد  یم  نامسآ  فرطب  هک  هتفرگ  ارف  يرون  ار  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  مدید  یم  هراومه  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن 
(1) .دوب هدیباوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  لئالد »  » باتک رد  هللا  همحر  يریمح   - 14  / 510

(2)  . دوبن يا  هیاس  ترضح  نآ  يارب  تفر و  یم  هار  رازاب  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

نم هب  ار  يا  هژیو  هزجعم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  باتک  نامه  رد  زین  و   - 15  / 511
.منک وگزاب  نارگید  يارب  ات  هدب  ناشن 

 . ّدترت کّلعل  ریرج ، نبای  دومرف :

.يا هدش  دیدرت  کش و  راچد  ایوگ  ریرج ، رسپ  يا 

دیدـپان نیمز  رد  تفر و  نیئاپ  دوخ  زامن  هاگیاج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  هاگنآ  مدرک ،  داـی  دـنگوس  ترـضح  نآ  يارب  راـب  هس 
: دومرف و  تشاد ، تسد  رد  یگرزب  یهام  تشگرب و  یتدم  زا  سپ  و  دیدرگ ،

 . عباسلا رحبلا  نم  هب  کتئج 

.ما هدروآ  متفه  يایرد  زا  ار  یهام  نیا 

(3)  . مدرک یئاریذپ  دوخ  نایانشآ  ناتسود و  زا  نآ  اب  و  مدرب ، مالسلا  هنیدم  هب  دوخ  اب  متفرگ و  ار  نآ 

دننام شفیرش  قالخا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیوگ :  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 16  / 512

 . 428/3 ح 105 هادهلا : تابثإ  272/50 ح 39 ، راونألا :  راحب  ، 426/2 هّمغلا : فشک  443/1 ح 25 ، جئارخلا :  - 1
432/3 ح 126. هادهلا : تابثإ  426 ح 387 ، همامإلا : لئالد  - 2

432/3 ح 127. هادهلا : تابثإ  574/7 ح 47 ، زجاعملا : هنیدم  426 ح5 ، همامإلا : لئالد  ، 191 تازجعملا : رداون  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 788 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_715_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_715_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_715_3
http://www.ghaemiyeh.com


716 ص :

نس و تشاد ، بسانم  یندب  ابیز و  یتماق  نوگمدنگ و  وا  كرابم  هرهچ  دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شّدـج  قالخا 
هک یـشناد  لضف و  رطاخب  نیفلاخم  یّتح  دـندرک ،  یم  میظعت  ار  وا  ناگمه  تشاد ، يرایـسب  تمظع  تبیه و  یلو  دوب  مک  وا  لاـس 
وا یگتسیاش  یتسرد و  یتسار و  تدابع و  دهز و  ینمادکاپ و  یکاپ و  رطاخب  و  دندروآ ، یم  دورف  رس  وا  لباقم  رد  راچان  هب  تشاد 

 . دنتشاد یم  مّدقم  ار 

ربارب رد  زگره  و  تفرگ ، یم  شود  هب  ار  تالکشم  نیگنس  راب  دوب ،  هدنشخب  دنمشناد و  فیرش ،  راوگرزب ،  رایـسب  ترـضح  نآ  و 
(1)  . داد یمن  ناشن  یتسس  فعض و  دوخ  زا  اهیتخس 

 : تسا نوفدم  مق  سّدقم  رهش  رد  هک  هللا  همحر  یمق  هیوباب  نبا  راوگرزب  خیش  هب  ترضح  نآ  همان   - 17  / 513

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 

اتکی صوصخم  تشهب  و  ناراـگزیهرپ ، نآ  زا  تبقاـع  و  تسا ، ناـیناهج  راـگدورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  شیاتـس  ساـپس و 
هک دـنوادخ  زج  يدوـبعم  و  تـسین ، نارگمتـس  رب  زج  يراکـشآ  متـس  چـیه  تـسا و  نـیفرحنم  نـیرکنم و  يارب  خزود  و  ناتــسرپ ،

.داب وا  كاپ  تیب  لها  دّمحم و  وا  ياه  هدیرفآ  نیرتهب  رب  دورد  ّتیحت و  و  دشاب ، یمن  تسا  هدننیرفآ  نیرتوکین 

حلاص و نادنزرف  وت  لسن  زا  و  دهد ، تقیفوت  دوخ  يدونـشخ  تیاضر و  بلج  يارب  دنوادخ  هک  منک -  یم  شرافـس  ار  وت  دعب ، اّما 
هتفریذپ دزادرپن  تاکز  هک  یصخش  زا  زامن  اریز  تاکز ، نتخادرپ  زامن و  نتشاداپرب  و  يوقت ، ندرک  هشیپ  هب  دهد -  رارق  راکتـسرد 

 . دوش یمن 

شالت ناردارب و  اب  ندرک  يدردمه  و  نادـنواشیوخ ، هب  ناسحا  و  مشخ ، ندـناشنورف  و  هانگ ، شـشخب  هب  ار  وت  منک  یم  شرافـس  و 
رد يرابدرب  و  یناسآ ، یتخس و  لاح  رد  ناشیا  ياه  هتساوخ  جئاوح و  ندروآرب  رد  ندرک 

 . 901/2 جئارخلا :  - 1
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و نآرق ، اب  ندـش  نامیپ  مهو  اهراک ، رد  ندرک  گـنرد  لـّمأت و  و  نید ، رد  ندرک  ادـیپ  یهاـگآ  مهف و  و  یناداـن ،  لـهج و  ماـگنه 
 . ندرک يراددوخ  اه  یتشز  همه  زا  و  نتشاد ،  زاب  تشز  ياهراک  زا  نداد و  نامرف  کین  ياهراک  هبو  وکین ، قالخا  نتشاد 

 . (1)« سانلا َْنَیب  ٍحالصإ  ْوأ  فوُْرعَم  ْوأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمأ  ْنَم  ّالإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍریثَک  یف  َْریَخ  ال  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

ای دهد  روتسد  وکین  ياهراک  ای  ندرک  ناسحا  هب  هک  یسک  رگم  تسین  يا  هدیاف  يریخ و  ناشیا  یناهنپ  ياهوگتفگ  زا  يرایـسب  رد  »
« . دیامن حالصا  ار  مدرم  نایم 

: لاقف مالسلا  هیلع  ًاّیلع  یصوأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنإف  لیللا ، هالصب  کیلعو 

.اّنم سیلف  لیللا  هالصب  ّفختسا  نمو  لیللا ، هالصب  کیلع  لیللا  هالصب  کیلع  لیللا ، هالصب  کیلع  ّیلع ، ای 

يا دومرف : درک و  شرافس  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  انامه  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  و 
.تسین ام  زا  درامش  کبس  ار  بش  زامن  هک  یسک  .بش و  زامن  هب  داب  وت  رب  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  یلع ،

.دنیامن لمع  ما  هداد  روتسد  وت  هب  ار  هچنآ  هک  هدب  روتسد  ار  منایعیش  مامت  نک و  لمع  نم  تاشرافس  نیا  هب  سپ 

«. جرفلا راظتنإ  یتُّما  لامعأ  لضفأ  : » لاق ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنإف  جرفلا ، راظتنإو  ربصلاب  کیلعو 

تئلم امک  ًالدعو  ًاطـسق  ضرألا  ألمی  ّهنأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  هب  رَّشب  يّذلا  يدـلو  رهظی  یّتح  نزح  یف  انتعیـش  لازتالو 
.ًاروجو ًاملظ 

: تسا هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  یـشاب ، شیاشگ  جرف و  رظتنم  يزاس و  دوخ  هشیپ  ربص  هک  داـب  وت  رب  و 
.تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لمع  نیرت  شزرا  اب  نیرترب و 

هیآ 114. ءاسن ،  هروس  - 1
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هداد و هدژم  وا  ندـمآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  نم  دـنزرف  ات  دنـشاب  هودـنا  مغ و  راچد  نم  نایعیـش  هراومه  و 
.ددرگ رهاظ  دشاب » هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  : » تسا هدومرف  شا  هرابرد 

 : هک نادب  و  نک ، شرافس  نآ  هب  ار  منایعیش  مامت  نک و  هشیپ  ار  ییابیکش  ربص و  سپ 

 . (1)« نیقَّتُْمِلل ُهَِبقاعلاَو  هِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَّلل  َضْرألا  َّنإ  »

« . تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  تبقاع  و  دشخب ، ثرا  هب  دهاوخ  هک  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هب  تسا ، دنوادخ  ِنآ  زا  نیمز  »

، تسا ینابیتشپ  بوخ  دنک و  یم  تیافک  ار  ام  دنوادخ  و  داب ، اهنآ  رب  وا  تاکرب  دنوادخ و  تمحر  و  نایعیش ،  مامت  وت و  رب  مالس  و 
(2) .تسا یبوخ  روای  الوم و  وا  و 

هیآ 128. فارعأ ،  هروس  - 1
.425/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 2
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مهدراهچ شخب 

 ، نیمز رد  یهلا  يایلوا  هدنام  یقاب  مهدزاود ،  ماما  تاراختفا  تالامک و  يایرد  زا  يا  هرطق 

 ، اه هّصغ  اه و  مغ  هدننک  فرطرب  ناگدنب ،  رب  دنوادخ  تّجح 

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  ّيدهم  و  نابرهم ،  دنوادخ  نیشناج 

هیلع هَّللا  تاولص  نامز  ماما  نسحلا ،  نب  تّجح  ترضح 
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هیلع داوج  ترـضح  رتخد  نوتاخ  همیکح  زا  همامإلا » لئالد   » باـتک رد  هللا  همحر  يربط  ترـضح :  نآ  تدـالو  ّتیفیک   - 1  / 514
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا 

یم عوقو  هب  نآ  رد  یّمهم  رما  اریز  ینک ، راطفا  ام  دزن  بشما  مراد  تسود  ناج  هّمع  دومرف : نم  هب  يزور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
(1) .ددنویپ

؟ تسیچ مهم  رما  نآ  مدرک : ضرع 

.هلیللا هذه  یف  دلوی  دّمحم  لآ  نم  مئاقلا  ّنإ  دومرف :

.دیآ یم  ایندب  بشما  دّمحم  لآ  زا  هدننک  مایق  نآ  انامه 

؟ تسیک شردام  دوش و  یم  ّدلوتم  یسک  هچ  زا  مدرک : ضرع 

.سجرن دومرف :

.دوب مالسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  ترضح  درک  دروخرب  نم  اب  هک  یسک  لّوا  مدش ، هناخ  دراو  دیوگ : نوتاخ  همیکح 

؟ تسا روطچ  ناتلاح  موش  امش  يادف  ناج ؛  هّمع  تفگ : نم  هب 

نآ هّمع  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  رتخد  هک  ار  تمظعاب  يوناب  نیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  - 1
و دشاب ،  یهلا  هریخذ  نیرخآ  نآ  تدالو  ینیع  دهاش  دنامب و  اجنآ  ات  درک  توعد  دوب  نامز  نآ  رد  هعیش  ناوناب  دمآرس  ترضح و 

ایند زا  نم  هک  یماگنه  ناج ،  هّمع  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش .  بایفرش  ترضح  نآ  فیرش  رضحم  هب  هک  زور  دنچ  زا  سپ 
ناهنپ اهنآ  وت و  شیپ  ناتـساد  نیا  دـیاب  یلو  وگب ، ار  وا  تدالو  هّصق  داـمتعا  دروم  دارفا  هب  دـندش  فـالتخا  راـچد  منایعیـش  متفر و 

 ... . دشاب
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يور بآ  هک  دمآ  نوتاخ  سجرن  مدروآ  نوریب  ار  میاهشفک  نوچ  ملاع ، نیا  نانز  رورس  يا  موش  امـش  يادف  نم  هکلب  متفگ : وا  هب 
هک تسا  هتـشاد  یمارگ  يدازون  هب  ار  وت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نادـب  متفگ : دـنکن و  نینچ  هک  مداد  مسق  ار  وا  دزیرب ، نم  ياهاپ 

.مدیدن نآ  زا  يرثا  يرادراب و  وا  هب  نم  و  دیناشوپ ، ار  سجرن  تبیه  راقو و  زا  يا  هماج  نآ  ندینش  اب  دمآ ، دهاوخ  ایند  هب  بشما 

وا هب  اذل  مشاب  هتفگ  غورد  ادابم  منک  رکذ  ار  یـصّخشم  تقو  متـشادن  تسود  دمآ ؟ دهاوخ  ایند  هب  دازون  نآ  تقو  هچ  درک :  لاؤس 
.حبص لوا  هدیپس  رد  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  متفگ :

رادیب باوخ  زا  بش  زامن  يارب  سپـس  دـیباوخ ، نم  اب  مالـسلا  اهیلع  سجرن  مدـیباوخ و  مدـش  غراف  زامن  زا  مدرک و  راطفا  هک  یتقو 
، تخادرپ تحارتسا  هب  سجرن  متـسشن ، حبـص  ندیـسرارف  راظتنا  هب  مدناوخ و  ار  زامن  دـش ، رادـیب  زین  مالـسلا  اهیلع  سجرن  مدـش و 
هک مدـید  ار  ناگراتـس  مدرک ، هاگن  نامـسآ  هب  مدـمآ و  نوریب  رجف  عولط  زا  وجتـسج  يارب  هدـش  کیدزن  حبـص  مدرک  نامگ  نوچ 

.تخادنا هسوسو  هب  ارم  ناطیش  ایوگ  متشگرب و  سپس  تسا ، هدش  کیدزن  یلیخ  لّوا  رجف  دنا و  هتشگ  دیدپان 

 . دش ماجنا  رما  نآ  ایوگ  سپ  نکم ، باتش  ناج  هّمع  دومرف : دز و  ادص  ارم  رواجم  قاطا  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.متفای شمارآ  يرادیاپ و  ماگنه  نیا  رد  تسیچ ؟  متسنادن  مدیمهفن و  هک  تفگ  یم  يزیچ  شیاعد  رد  مدینش  و  درک ،  هدجس  وا  و 
رارق نم  هنیـس  يور  .دـشاب  وت  رادـهگن  ادـخ  سرتن ،  متفگ : وا  هب  داد ، یتکرح  دوخ  هب  سگرن  مدرک  ساـسحا  هک  تشذـگن  يزیچ 
نیمز يور  هدجـس  لاح  هب  هک  مدـید  ار  كدوک  داتفا و  نیمز  رب  ناـنک  هدجـس  دوخ  درک و  اـهر  نم  فرط  هب  ار  كدوک  و  تفرگ ،

 . تسا هتفرگ  رارق 
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: دومرف درک و  رارقا  تماما  توبن و  دیحوت و  هب  شا  هدجس  رد  وا 

 . هَّللا هّجح  ّیلعو  هَّللا ،  لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

 . تسا راگدرورپ  تّجح  مالسلا  هیلع  یلع  و  ادخ ،  هداتسرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تسین ،  دنوادخ  زج  يدوبعم 

نم دزن  ار  مرسپ  ناج  هّمع  دومرف : دز و  ادص  ارم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  درمـشرب .  شراوگرزب  ردپ  ات  ار  ناماما  کیاکی  هاگنآ 
.تسا هزیکاپ  زیمت و  ًالماک  درادن و  يزاین  حالصا  هنوگچیه  هب  مدید  منادرگ ، هزیکاپ  منک و  حالصا  ار  وا  متساوخ  روایب ،

دیسوب و ار  وا  كرابم  ياپ  تسد و  تروص و  تفرگ  لغب  ار  شا  هدید  رون  مالسلا  هیلع  ماما  مدرب ، مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  كدوک 
وا هب  ار  یهلا  فراعم  رارـسا و  دهد  اذغ  شیوخ  كون  اب  شا  هجوج  هب  هک  یغرم  دننامه  داهن و  لفط  نآ  ناهد  رد  ار  شیوخ  نابز 

 . ناوخب مدنزرف  دومرف : وا  هب  سپس  دیناشچ و 

 . درک زاغآ  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » زا ار  نآرق  ندناوخ  دوشگ و  ار  اه  بل  كرابم  دولوم  نآ 

ار دازون  دناوخ و  ارف  دننک  یمن  شاف  ار  ربخ  نیا  دنتـسه و  رادهگن  زار  تسناد  یم  هک  ار  نازینک  زا  یـضعب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
 : دومرف داد و  ناشن  اهنآ  هب 

ناوخب ار  سجرن  ناج ، هّمع  دومرف : نآ  زا  دعب  .دیدرگ  زاب  و  میدرپس ، ادخ  هب  ارت  دیئوگب : دیسوبب و  ار  وا  دینک و  مالس  لفط  نیا  رب 
.دیآ نم  دزن  ات 

مهم رما  نآ  هدهاشم  زا  سپ  نم  و  ینک ، عادو  وا  اب  ینیبب و  ار  تدازون  هک  دناوخ  یم  ارت  مالسلا  هیلع  ماما  متفگ :  مدز و  ادص  ار  وا 
 . متشگرب هناخ  هب  یخیرات  بش  نآ  ندنارذگ  و 

زا متفگ و  کیربت  ترـضح  نآ  هب  ار  وا  دوعـسم  تدالو  متفاـین ، اـهنآ  دزن  ار  دازون  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هب  یتقو  ادرف 
ار شدازون  غارس  ناشیا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف نم  هب  متفرگ ،

.هجورخ یف  هَّللا  نذأی  نأ  یلإ  هَّللا  عیادو  یف  وه  هّمع ؛ ای 

(1) .دهد جورخ  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  هکنیا  ات  تسا  وا  تیامح  تحت  ادخ و  ناما  رد  وا 

: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  هک  دراد  هفاضا  يرصتخم  هدرک و  رکذ  تیاور  نیا  ریظن  يرگید  تیاور  باتک  نامه  رد  هللا  همحر  يربط 

 . (2)« ًاقوُهَز َناک  َلِطابلا  َّنإ  ُلِطابلا  َقَهَزَو  ُّقَحلا  َءاج   : » بوتکم نمیألا  هعارذ  یلع  رمق ،  هقلف  ّهنأک  ًاّیبص  تعضوف 

لطاب دش و  رادیدپ  قح  : » دوب هدش  هتشون  وا  تسار  يوزاب  رب  دروآ ، ایند  هب  دوب  يا  هراپ  هام  ایوگ  هک  يدازون  مالـسلا  اهیلع  سجرن 
« . درادن اقب  تسا و  ینتفر  نیب  زا  لطاب  هک  یتسار  هب  و  دیدرگ ، دوبان 

هب ات  درمـش  رب  ار  ناماما  کیاکی  هاگنآ  و  دوشگ ، نخـس  هب  بل  ات  دومن  وگتفگ  درک و  تبحم  راهظا  وا  اب  یتدـم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دیامرف لصاح  یشیاشگ  جرف و  وا  تسدب  ادخ  هک  درک  اعد  شناتسود  يارب  و  دیسر ، شدوخ 

يدازون نآ  نم ، رورـس  يا  مدرک : ضرع  مدیدن ، ار  دازون  نآ ، زا  دعب  تخادنا و  هلـصاف  یکیرات  مالـسلا  هیلع  ماما  نم و  نیب  سپس 
؟ تفر اجک  تسا  یمارگ  ادخ  دزن  هک 

.تفرگ ار  وا  تسا  رتراوازس  كدوک  نآ  هب  وت  زا  هکنآ  دومرف :

مدید ار  يا  هّچب  رسپ  مدش ، بایفرش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  هب  زور  لهچ  زا  دعب  متـشگرب ، لزنم  هب  متـساخرب و  اج  زا  نم 
مدوب هدیدن  رت  نیشنلد  وا  مالک  زا  یمالک  و  رت ، حیصف  وا  تغل  زا  یتغل  رتابیز ، وا  هرهچ  زا  يا  هرهچ  دور ، یم  هار  هناخ  نایم  رد  هک 

.

15 ح3. یلولا : هرصبت  497 ح 93 ، همامإلا : لئالد  - 1
 . هیآ 81 ءارسإ ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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725 ص :

؟ منیب یم  فاصوا  نیا  اب  هک  تسیک  نیا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

؟ هَّللا یلع  میرکلا  دولوملا  اذه  دومرف : 

.تسا ادخ  دزن  یمارگ  زیزع و  دولوم  نامه  نیا 

یمّـسبت مالـسلا  هیلع  ماما  .تسین  اه  هزور  لهچ  هیبش  هک  یلاح  رد  هدـمآ  ایند  هب  هک  تسین  زور  لـهچ  زا  رتشیب  هک  وا  مدرک : ضرع 
: دومرف دومن و 

رهشلا یف  أشننو  رهشلا ، یف  انریغ  أشنی  امک  هعمجلا  یف  أشننو  هعمجلا ، یف  انریغ  أشنی  امک  مویلا  یفأشنن  ءایصوألا  رشاعم  ّانأ  ِتملع  امأ 
.هنسلا یف  انریغ  أشنی  امک 

هب هام  ره  رد  هام و  کی  هزادنا  هب  هتفه  ره  رد  نارگید ،  هتفه  کی  هزادنا  هب  زور  ره  رد  ناماما  هفیاط  ام  هک  یناد  یمن  ایآ  ناج  هّمع 
(1) .مینک یم  دشر  اهنآ  لاس  کی  هزادنا 

: تسا هدورس  وکین  هچ  رعاش  و 

رظتنملا مامإلا  رصعلا  بحاص 

ردقلا يرجیال  هابأی  امب  نم 

رشبلا ّلک  یلع  هَّللاهّجح 

لاصخلا ّلک  یف  ضرألا  لهأ  ریخ 

مالظلا حابصم  دجملا  جوأ  سمش 

مانألا نیب  نم  نامحرلا  هوفص 

مامإلا نب  مامإلا  نب  مامإلا 

لامکلاو یلاعملا  كالفأ  بطق 

هاجو ّزع  یف  ضرألا  لهأ  قاف 

هاقترم یلعأ  دجملا  یف  یقتراف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هارذ یف  اّولح  ضرألا  كولم  ول 

لاعنلا ّفص  مهّفص  یلعأ  ناک 

يدهلا سمش  ای  هَّللا  نیمأ  ای 

يدنلا رحب  ای  قلخلا  مامإ  ای 

يدملا لاط  دقف  لّجع  نلّجع 

لالضلا یلوتساو  نیدلا  ّلحمضاو 

ریدقت دروم  دریذپن  دهاوخن و  ار  يزیچ  رگا  هک  تسا  یسک  دنراد ،  ار  شمودق  راظتنا  ناگمه  هک  تسا  یماما  نارود و  بحاص  وا 
.دنک یمن  ادیپ  نایرج  و  دوش ، یمن  عقاو  یهلا 

 . تسا رترب  رتهب و  وکین  ياه  تلصخ  مامت  رد  ملاع  لها  همه  زا  و  تسا ،  رشب  دارفا  همه  رب  یهلا  تّجح  وا 

نمض ح 4.  19 یلولا : هرصبت  نمض ح 94 ،  500 همامإلا : لئالد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا نایمدآ  نایم  زا  نابرهم  دنوادخ  هدیزگرب  وا  تسا ، اه  یکیرات  شخب  ینشور  غارچ  تمظع و  نامسآ  دیشروخ 

 . تسا تالامک  یلاع و  تافص  همه  هرئاد  رادم  دنا ،  هدوب  ماما  شناردپ  تسا و  ماما  وا 

 . تسا هتفرگ  رارق  هبترم  نیرتالاب  رد  یگدنشخب  يراوگرزب و  رد  و  تسا ، رتارف  همه  زا  هوکش  تمظع و  تّزع و  رد 

 . تسا اهشفک  هاگیاج  اهنآ  هبترم  نیرترب  دنوش ،  دراو  وا  يارس  رد  نیمز  يور  ناهاشداپ  رگا 

 . ششخب تواخس و  يایرد  يا  و  تاقولخم ،  ياوشیپ  يا  تیاده ،  دیشروخ  يا  و  راگدرورپ ،  نیما  يا 

 . دش هریچ  یهارمگ  تفر و  نیب  زا  یهلا  نید  و  دش ،  ینالوط  وت  تبیغ  تّدم  هک  نک  باتش  تروهظ  رد 

هرابرد هرس  سدق  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  داتسا  هَّللا  هیآ  ياه  هدورـس  زا  هک  یـسراف  يراعـشا  اجنیا  رد  درادن  یلاکـشا  و 
 : مینک رکذ  دشاب  یم  هیلع  هَّللا  تاولص  نامز  ماما  تداعساب  تدالو 

تسا بش  هچ  نشور  بش  نیا  يرحس ، میسن  يا 

تسا نمجنا  لد  عمش  نم  هم  بشما  رگم 

زور هچ  زورفا  لد  زوریف  بش  نیا  تسا  بش  هچ 

تسا نم  مارآ  لد  قارشا  بش  بشما  رگم 

لزا راونا  علطم  دبا  سمش  قرشم 

تسا نمز  ماما  تقولاوبأ  رصعلا  بحاص 

یلزا باجح  طسقلاب  مئاق  رهظم 

تسا نطب  دق  ام  رهظم  یفخ  ّرس  نلعم 

باطقألا بطق  یتسه و  هرئاد  زکرم 

تسا نت  حور و  لَثم  ناکما  ملاع  اب  هکنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ناکم نوک و  ِکلَم  نوکیف و  نک  کلام 

تسا ننملا  يذ  هرهاق  تنطلس  رهظم 

دبا راشرس  همشچ  لزا  جاّوم  رحب 

تسا نز  هطوغ  سدق  حور  اسم  حبص و  نآ  ردناک 

میلک وچمه  یسب  هک  یّلجت  يانیس  روط 

تسا نطو  ار  یگمه  شیوک  رس  وگ  ینرأ 

نسح فسوی  دص  ود  هک  تقیقح  رصم  فسوی 

تسا نمث  ار  نیمث  ّرد  نآ  هک  تفگ  ناوتن 

لالض داحلا و  عماق  هعطاق و  تّجح 

تسا نحم  برک و  فشاک  هعساو و  تمحر 

نیئآو نید  یماح  نیقی  ملع و  يواح 

تسا ننس  ضرف و  ییحم  للز  غیز و  یحام 

لالض لها  هقرفت  زا  سپ  لمشلا  عماج 

تسا نتف  رپ  نیمز  هکنآ  زا  سپ  لدعلا  طساب 

ناکم شرع  هشداپ  ناهج  ِنامیلس  يا 

تسا نمرها  فکب  یک  ات  وت  کُلم  متاخ 

توربج مامح  سدق و  ألم  يامه  يا 

تسا نغز  غاز و  نکسم  نید  هضور  یک  هب  ات 

دیُما يوک  ترد  دیحوت و  هبعک  تخر  يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تسا نثولا  تیب  همه  اهلد  هبعک  یک  هب  ات 

یمد زادنارب  هَّللا  انأ  ّرس  زا  هدرپ 

تسا نم  ام و  نیا  هتسیاش  هک  دننادب  ات 

سایلا تلامج  قوش  زا  هدز  ایردب  لد 

تسا نمد  (1) و  ْعبَر هتشگرس  وت  قشع  زا  رضخ 

 . دنیوگ ار  راهب  ماّیا  رد  تماقا  ياج  عبر ؛  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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لوقع حاورا و  هلبق  وت  هگرد  هبعک 

تسا نز  درم و  هگ  هدجس  وت  هر  كاپ  كاخ 

نانج بابرا  ّتنج  نایع  وت  يور  يا ز 

تسا نزحلا  تیب  همه  رب  نیرب  سودرف  وت  یب 

ياج نودرگ  دنک  وت  ياول  ّلظ  رد  هک  يا 

تسا نتشارفا  رب  مالسا  تیار  تبون 

مین ود  رهد  لد  فوخ ، زا  وت  ریشمش  يا ز 

تسا نفک  نینوخ  هشنهاش  یهاوخنوخ  هاگ 

 . تسا قباطم  رون »  » هملک اب  دجبا  باسح  هب  هیلع  هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  تدالو  خیرات  هک  تسا  هدش  رکذ  و 

« ، دـنادرگ بلاغ  نایدا  مامت  رب  ار  وا  ات   » (1)« هِّلُک نیّدلا  یَلَع  هَرِهُْظِیل   » هفیرـش هیآ  لیوأت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 2  / 515
: دومرف هک  هدش  تیاور 

.مئاقلا جرخی  یّتح  اهلیوأت  لزنی  الو  دعب ، اهلیوأت  لزن  ام  هَّللاو 

(2) .دنک جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ات  دبای  یمن  ققحت  هتفاین و  قّقحت  هیآ  نیا  نومضم  مسق  ادخ  هب 

ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  و   » (3)« هَنِطابَو ًهَرِهاظ  هَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسأَو   » هفیرـش هیآ  لیوأت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا   - 3  / 516
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  درک ، » ریزارس  امش  رب  ار  دوخ 

.بئاغلا مامإلا  هنطابلا : همعنلاو  رهاظلا ، مامإلا  هرهاظلا : همعنلا 

ینطاب تمعن  زا  دوصقم  و  تسا ، راکشآ  رهاظ و  ماما  يرهاظ  تمعن  زا  دارم 

هیآ 9. ّفص ،  هروس  هیآ 28 ؛  حتف ،  هروس  هیآ 33 ؛  هبوت ،  هروس  - 1
688/2 تایآلا : لیوأت  121/2 ح1 ،  ناهرب :  ریسفت  324/52 ح 36 و 60/51 ح 58 ،  راونألا :  راحب  670/2 ح 16 ، نیدلا : لامک  - 2

 . ح7
هیآ 20. نامقل ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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729 ص :

(1) .دشاب ناهنپ  اه  هدید  زا  هک  تسا  یماما 

توالت ار  هیآ  نیا  روهظ ) ماگنه  هب   ) بیاغ ماما  هک :  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف   - 4  / 517
 : دنک یم 

 . (2)« نینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللاُهَّیَِقب  »

« . دیشاب نامیا  لها  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  یهلا  ياه  تّجح  هدنام  یقاب  ینعی  هَّللا  هّیقب  »

(3)  . متسه یهلا  ياه  ّتجح  هدنام  یقاب  هَّللا و  هیقب  نم  دیامرف : یم  نآ  زا  دعب  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شریسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 5  / 518

ٍرْـصَقَو ٍهَلَّطَعُم  ٍْرِئبَو   » هفیرـش هیآ  رد  دوش -  یمن  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هدـنام و  لـیطعت  هک  یبآ  رپ  هاـچ  ینعی  هلّطعم - » رئب   » زا دوصقم 
(5) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح   ، (4)« ٍدیشَم

هیلع رقاب  ماـما  زا   ، (6)« ِسَّنُکلا ِراوَجلا  ِسَّنُْخلِاب ×  ُمِْسُقا  الَف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  یناـمعن   - 6  / 519
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا 

(7) .دوش یم  ناهنپ  ناگدید  زا  هک  تسا  ماما  نیرخآ  هدش » ناهنپ  هراتس   » ینعی سّنخ »  » زا دارم 

239 ح3، رثألا : بختنم  ، 323 رثألا : هیافک  277/3 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  150/51 ح2 ، راونألا :  راحب  368/2 ح6 ، نیدلا : لامک  - 1
.20 هئیضملا : راونا 

 . هیآ 86 دوه ،  هروس  - 2
هب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  يزیچ  لّوا  دومرف :  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  و   . 172 راصبألا : رون  - 3

«. نمض ح 24  192/52 راونألا : راحب  « . » نینمُْؤم مْتنُک  ْنإ  مَکل  ٌْریَخ  هَّللا  ُهَّیَِقب   : » تسا هیآ  نیا  دنک  یم  مّلکت  نآ 
هیآ 45. ّجح ،  هروس  - 4

هک تسا  یماـما  نآ  زا  دوـصقم  دوـشن و  هدیـشک  بآ  نآ  زا  هک  یهاـچ  ینعی  هَلَّطَعُم » ْرِئب   : » تسا هدوـمرف   ، 85/2 یمق :  ریـسفت  - 5
« . یمق ریسفت  زا  لقن  هب  96/3 ح6  ناهرب :  ریسفت   . » دوش یمن  يرادرب  هرهب  وا  ملع  زا  هتشگ و  بیاغ 

 . هیآ 15 و 16 ریوکت ،  هروس  - 6
هللا همحر  ینیلک  زین  و  433/4 ح3 . ناهرب :  ریسفت  صو 137 ح6 ، لیذ ح 26   51/5 راونألا :  راـحب  رطس 8 ،   75 ینامعن :  هبیغ  - 7

اب  ) 101 تبیغ : باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  و  325/1 ح1 ،  نیدلا : لامک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  341/1 ح 23 ، یفاک :  رد 
هیلع رقاب  ماما  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  یناـه  ُّما  زا  769/2 ح 16  تایآلا : لیوأت  رد  دـنا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  فـالتخا ) یمک 
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دننام سپـس  دوش  یم  ناهنپ  لاس 260  رد  هک  تسا  یماما  دوصقم  یناـه !  ّما  يا  دومرف :  مدرک ،  لاوئـس  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  مالـسلا 
 . دش دهاوخ  نشور  تنامشچ  ینک  كرد  ار  وا  نامز  رگا  یناه !  ّما  يا  دوش ،  یم  رهاظ  کیرات  بش  رد  ناشخرد  هراتس 
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730 ص :

یم تعاس  نآ  هرابرد  وت  زا   » (1)« هَعاسلا ِنَع  َکَنُولَئْـسَی   : » تایآ نیا  رد  هعاس - »  » زا دارم  هدـش  دراو  هک  یتایاور  قبط   - 7  / 520
نآ دـیاش  یناد  یم  هچ  وت  و   » (3)« هَعاسلا ّلََعل  َکیرْدـُی  امَو  « ، » تسا وا  دزن  تعاـس  نآ  هب  ملع   » (2)« هَعاسلا ُْملِع  ُهَْدنِعَو  « ، » دنـسرپ
رد هنیآ  ره  دـننک  یم  لادـج  تعاس  نآ  هراـبرد  هک  یناـسک   » (4)« هَعاسلا ِیف  َنوُراـُمی  َنیذَّلا   » و دـشاب ، » کـیدزن  شعقوم  تعاـس 

(5)  . تسا ترضح  نآ  فیرش  روهظ  هادف و  انحاورا  يدهم  ترضح  سّدقم  دوجو  دنتسه - » يزارد  رود و  یهارمگ 

نیا  » (6)« ْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  نیقَّتُْمِلل ×  ًيدُه   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  نیدلا  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 8  / 521
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنراد ،» نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک  دنک ، یم  تیاده  ار  ناراکزیهرپ  نآرق 

.بئاغلا هّجحلا  وهف  بیغلاو : مالسلا  هیلع  ّیلع  هعیش  نوقّتملا :

(7)  . تسا بیاغ  تّجح  بیغ  زا  دارم  و  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  ناراکزیهرپ 

شبات دیشروخ و  هب  مسق   » (8)« اهیحُضَو ِسْمَشلاَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تایآلا  لیوأت  باتک  رد  هللا  همحر  نیدلا  فرش   - 9  / 522
 : دیوگ یم  نآ »

دیشروخ و شبات  زا  دوصقم  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیشروخ  زا  دارم 

هیآ 2 تاعزان ،  هروس  هیآ 187 ؛  فارعأ ،  هروس  - 1
 . هیآ 85 فرخز ،  هروس  - 2

هیآ 4. يروش ،  هروس  هیآ 63 ؛  بازحأ ،  هروس  - 3
 . هیآ 18 يروش ،  هروس  - 4

1/53 ح 6. راونألا :  راحب  - 5
 . هیآ 2 و 3 هرقب ،  هروس  - 6

52/51 ح 29 و 124/52 ح راونألا :  راحب  53/1 ح5 و 181/2 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  رطس 1 ، 340/2 ح 20 و 18/1  نیدلا : لامک  - 7
 . 8

 . هیآ 1 سمش ،  هروس  - 8
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731 ص :

(1)  . دشاب یم  ترضح  نآ  روهظ  هادف و  انحاورا  مئاق  ترضح  نآ  رون 

هک دنوادخ ) زج   ) تسه یـسک  ایآ   » (2)« َّرَطْـضُملا ُبیُجی  ْنَّمأ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع   - 10  / 523
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دناوخب ، » ار  وا  یتقو  دنک  تباجا  ار  ّرطضم 

، ءوسلا فشکیو  هباجأف ، هَّللا  اعدو  نیتعکر  ماـقملا  یف  یّلـص  اذإ  ّرطـضملا  هَّللاو  وه  مالـسلا ، مهیلع  دّـمحم  لآ  نم  مئاـقلا  یف  تلزن 
.ضرألا یف  هفیلخ  هلعجیو 

ود میهاربا  ماقم  رد  هک  یماگنه  تسا ؛  وا  ّرطـضم »  » مسق ادـخ  هب  تسا ،  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  قح  رد  هیآ  نیا 
رد ار  وا  و  دیامن ، فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  هودنا و  دنادرگ و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دناوخب ، ار  ادخ  دراذـگب و  زامن  تعکر 

(3) .دهد رارق  دوخ  نیشناج  نیمز  يور 

ای دوش  هدیمد  روپیش  رد  هک  یماگنه   » (4)« رُوقانلا ِیف  َرُِقن  اذإف   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم   - 11  / 524
ینامز دنوادخ  تسا و  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم ترـضح  روهظ  تقو  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  دوش ، » هراشا  بلق  رد 

یم ماـیق  ادـخ  رما  هب  ماـگنه  نآ  رد  وا  دروآ و  یمرد  شاـعترا  هب  ترـضح  نآ  كراـبم  لد  رد  ار  يا  هطقن  دـیامرف  هدارا  ار  نآ  هک 
(5) .دنک

اهنآ رد  هدـش  رکذ  نتم  رد  هک  یترابع  یلو  تسا ،  هدـش  هدروآ  تیاور  شـش  روکذـم  هیآ  لـیذ  رد  و   ، 803/2 تایآلا : لـیوأت  - 1
سّدقم دوجو  دیـشروخ »  » زا دوصقم  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب  نیا  زا  لّوا  ثیدح  رد  تسین . 

«. 72/24 ح 6 راونألا :  راحب   . » تسا هادف ) انحاورا   ) مئاق ترضح  مایق  نآ » شبات   » زا دوصقم  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
هیآ 62. لمن ،  هروس  - 2

.165 هّجحملا :  208/3 ح7 ،  ناهرب :  ریسفت  48/51 ح 11 ، راونألا :  راحب  ، 129/2 یمق :  ریسفت  - 3
 . هیآ 8 ّرثّدم ،  هروس  - 4

343/1 ح یفاکلا :  284/52 ح 11 ، راونألا :  راحب  ، 13 یسوط :  هبیغ  57/51 ح 49 ، راونألا :  راحب  187 ح 40 ، ینامعن :  هبیغ  - 5
123 ح 121. هرصبتلاو : همامإلا  349/2 ح 42 ، نیدلا : لامک  ، 30
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732 ص :

« سمش  » هروس يادتبا  تایآ  ریسفت  رد  مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیسح و  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  تارف   – 12  / 525
: دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور 

هام ینعی  رمق »  » زا دارم  و  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اهیحُضَو » سْمَشلاَو   » هیآ رد  دیشروخ  ینعی  سمش »  » زا دارم 
ترـضح اهیَّلَج » اذإ  ِراهَّنلاَو   » هیآ رد  زور  ینعی  راهن »  » زا دوصقم  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  اـهیلَت » اذإ  ِرَمَقلاَو   » هیآ رد 

(1) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق

رهاظ لماک  روط  هب  ار  شرون  دـنوادخ   » (2)« هِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 13  / 526
 : تسا هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  دنرادن ، » شوخ  ار  نآ  رفاک  نامدرم  هچ  رگ  دنادرگ 

(3) .دنک یم  ادیپ  ققحت  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  يربهر  تیالو و  اب  نآ 

رگا وگب   » (4)« نیعَم ٍءاِمب  مُکیتْأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصأ  ْنإ  ُْمْتیأَرأ  ُْلق   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 14  / 527
 : دومرف دروایب ، » اراوگ  بآ  امش  يارب  یسک  هچ  تسا  هتفر  ورف  نیمز  رد  هدیدرگ و  دیدپان  امش  زاین  دروم  بآ  هک  دیدید 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ،  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  نأش  رد  هیآ  نیا 

ّزعو ّلج  هَّللا  لالحو  ضرألاو  تاوامّـسلا  رابخأب  مکیتأی  رهاظ  مامإب  مکیتأی  نمف  وه  نیأ  نوردـتال  مکنع  ًاـبئاغ  مکماـمإ  حبـصأ  نإ 
؟ همارحو

 . دنشاب یم   1  - 3 سمش : هروس  رد  اه  هیآ  و  لیذ ح 20 ،  79/24 راونألا :  راحب  563 ح 3 ،  تارف : ریسفت  - 1
 . هیآ 8 ّفص ،  هروس  - 2

328/4 ح3، ناهرب :  ریـسفت  رطس 1 ،  و 60/51  ح 59  318/23 ح336/24 29  راونألا :  راـحب  نمـض ح 91 ،  432/1 یفاـکلا :  - 3
 : یلاعت كرابت و  دنوادخ  شیامرف  دیوگ :  یم   365/2 دوخ :  ریسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع  686/2 ح5 .  تایآلا : لیوأت 

دنک یم  ادیپ  قّقحت  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ترضح  روهظ  هب  دنادرگ » رهاظ  لماک  روط  هب  ار  دوخ  رون  ادخ  « » هِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو  »
« . یمق ریسفت  زا  لقن  هب  49/51 ح 16  راونألا :  راحب  . »

هیآ 30. کلم ،  هروس  - 4
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733 ص :

راکـشآ رهاظ و  ار  ماما  نآ  یـسک  هچ  تسا ؟  اجک  رد  وا  هک  دیتسنادن  دیدرگ و  دیدپان  امـش  ناگدـید  زا  امـش  ياوشیپ  ماما و  رگا 
؟ دنک نایب  ار  یهلا  مارح  لالح و  دیوگ و  زاب  امش  يارب  نیمز  نامسآ و  ياهربخ  زا  هک  دنک 

(1) .دش دهاوخ  عقاو  ًامتح  یلو  تسا  هتفاین  ققحت  زونه  هیآ  نیا  دنگوس ،  ادخب  دومرف : سپس 

تیاور نیتسار ، » راوتـسا و  نید  تسا  نیا   » (2)« هَمِّیَقلا ُنید  َکلذَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 15  / 528
: دومرف هک  تسا  هدش 

(3) .تسا ترضح  نآ  تموکح  و  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق نید  دارم 

نـشور شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  و   » (4)« اهِّبَر ِرُوِنب  ُضرـألا  تَقَرْـشأَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش   - 16  / 529
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددرگ ، »

.هملظلا تبهذو  سمشلا ، ءوض  نع  دابعلا  ینغتساو  اّهبر ، رونب  ضرألا  تقرشأ  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 

زاین یب  دیـشروخ  ییانـشور  زا  مدرم  ددرگ و  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دـنک  ماـیق  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق ترـضح  یتقو 
(5) .دورب نیب  زا  یکیرات  دنوش و 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  یثیدح  رون  هیآ  ریـسفت  رد  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هرـس  سدق  ینارحب  مشاه  دیـس   - 17  / 530
لیوأت ریسفت و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  سّدقم  دوجو  هب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  زا  تمـسق  ره  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن 

 . دنا هدومن 

.19 هئیضملا : راونا  ، 101 یسوط :  هبیغ  52/51 ح 27 ، راونألا :  راحب  325/1 ح3 ، نیدلا : لامک  - 1
هیآ 5. هنّیب ،  هروس  - 2

489/4 ح1. ناهرب :  ریسفت  370/23 ح 44 ، راونألا :  راحب  831/2 ح2 ، تایآلا : لیوأت  - 3
هیآ 69. رمز ،  هروس  - 4

.280/2 بصانلا : مازلإ  نمض ح 77 ،  337/52 راونألا :  راحب  رطس 3 ،  410 داشرإلا : - 5
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 : مینک یم  نایب  ثیدح  قبط  ار  نآ  لیوأت  سپس  هدومن ،  رکذ  ار  نآ  همجرت  هفیرش و  هیآ  ادتبا  ام 

ٍهَرَجَـش ْنِم  ُدَـقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  یف  ُحابْـصِْملا  حابْـصِم  اهیف  ٍهوکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللَا  »
لاْثمَْألا هَّللا  ُبِرْضَیَو  ءاشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  رُون  یلَع  ٌرُون  ران  ُهْسَسْمَت  َْملَْولَو  یُضی ُء  اهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ  الَو  ٍهَِّیقْرَش  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم 

 . (1)« میلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  هَّللاَو  ِساَّنِلل 

نآ و  دنـشاب ،  هداهن  یغارچ  نآ  رد  هک  دنام  یناد  غارچ  هب  وا  رون  لاثم  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  شخب  ییانـشور  ینـشور و  ادخ  »
ددرگ هتخورفا  رو و  هلعش  نوتیز  تکرباب  تخرد  زا  و  دیامن ،  ؤلألت  یناشخرد  هراتس  دننام  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  يا  هشیش  رد  غارچ 
تسا يرون  دشخب ، ییانشور  دشاب  هتشاد  دروخرب  یشتآ  اب  نآ  نغور  تیز و  هکنآ  نودب  و  دشابن ، یبرغ  ای  یقرـش  تخرد  نآ  و  ، 

همه رب  وا  و  دنز ، یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  نیا  دنوادخ  و  دنک ، تیادـه  دوخ  رون  فرط  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  رون ،  زارف  رب 
« . تسا اناد  زیچ 

 : تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هیآ :  لیوأت  اّما  و 

امهیلع نیسح  نسح و  هَجاجُّزلا »  » زا دوصقم  متـسه ، نم  حابْـصِْملاَو »  ، » تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هوکْـشِملا »  » زا دارم 
هیلع قداص  ماما  هَنُوْتیَز »  ، » مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هَکَرابُم » ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی   ، » مالسلا هیلع  داجـس  ماما  ٌّيِّرُد » ٌبَکْوَک  اهَّنأَک   ، » مالـسلا
ماما ُئیُضی » اُهْتیَز  ُداکَی   ، » مالسلا امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ٍهَِّیبْرَغ » الَو   ، » مالـسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ٍهَِّیقْرَـش » ال   ، » مالـسلا

ْنَم ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی   ، » مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رُون » یلَع  ٌرُون   ، » مالسلا هیلع  يداه  ماما  ٌران » ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْولَو   ، » مالـسلا هیلع  داوج 
(2) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  دّمحم  لآ  مئاق  ُءاشَی »

هیآ 35. رون ،  هروس  - 1
.199 هرهابلا : تایآلا  ، 147 هّجحملا : 136/3 ح 16 ، ناهرب : ریسفت  ، 317 مارملا : هیاغ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 810 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_734_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_734_2
http://www.ghaemiyeh.com


735 ص :

مُِکب ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیأ  تاْریَخلا  اوُِقبَتْساَف   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  ینامعن  میهاربا  نب  دّمحم   - 18  / 531
هیلع قداص  ماما  زا  دروآ ، » یم  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیریگب ،  یشیپ  رگیدکی  زا  بوخ  ياهراک  رد   » (1)« ًاعیمَج ُهَّللا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا 

.داعیم ریغ  یلع  نوعمتجی  هباحصأو  مالسلا  هیلع  مئاقلا  یف  تلزن 

(2) .دنیآ مه  درِگ  نیشیپ  هدعو  نودب  هک  تسا  هدش  لزان  ترضح  نآ  نارای  و  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  هرابرد  هیآ  نیا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  هبقع و  نب  یلع  زا  هرس  سدق  دیفم  خیش   - 19  / 532

ّتینما اههار  و  دوش ، فرط  رب  متـس  ملظ و  وا  نارود  رد  و  دـنک ، يرواد  تلادـع  هب  دـنک  مایق  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق هک  یماگنه 
مالـسا هب  دشاب  ینید  ره  لها  سک  ره  دنادرگرب ، نآ  بحاص  هب  ار  یّقح  ره  و  دـنادرگ ، جراخ  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  و  دـنک ، ادـیپ 

.دروآ نامیا  نآ  هب  دنک و  ادیپ  شیارگ 

 . (3)« نوُعَجُْری ِْهَیلإَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ضْرألاَو  ِتاومسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسأ  َُهلَو  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ 

« . دندرگ وا  نامرف  میلست  هاوخان  هاوخ  نیمز  نامسآ و  لها  همه  »

ار دوخ  ناهنپ  ياه  جنگ  نیمز  ماگنه  نیا  رد  و  دنک ، يرواد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  (4) و  دواد مکح  هب  مدرم  ناـیم  رد 
هقدـص و تخادرپ  يارب  یّلحم  یـسک  هک  يروط  هب  دریگ  ارف  ار  نینمؤم  همه  يزاین  یب  و  دزاس ، راکـشآ  ار  شتاـکرب  دـنک و  رهاـظ 

: دومرف سپس  .دنکن  ادیپ  دوخ  ناسحا 

.ءالؤه هریس  لثمب  انرس  انکلم  اذإ  انتریس : اوأر  اذإ  اولوقی  اّلئل  انلبق  اوکلم  ّالإ  هلود  مهل  تیب  لهأ  قبی  ملو  لودلا  رخآ  انتلود  ّنإ 

 . هیآ 148 هرقب ،  هروس  - 1
.14 رطس  51/1 بصانلا : مازلإ  162/1 ح3 ، ناهرب : ریسفت  58/51 ح52 ، راونألاراحب : 241 ح37 ، ینامعن : هبیغ  - 2

 . هیآ 83 نارمع ،  لآ  هروس  - 3
.دیامن تواضق  دوخ  ملع  ساسا  رب  و  دنک ، یمن  بلط  هاوگ  دهاش و  يرواد  رد  ینعی  - 4
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هک یماگنه  ات  دنک  یهاشداپ  دـسر و  تموکح  هب  ام  زا  شیپ  يا  هفیاط  فنـص و  ره  لها  و  تسا ، اه  تلود  نیرخآ  ام  تلود  انامه 
یم لمع  هنوگنیا  میدوب  هدیـسر  تموکح  هب  رگا  مه  اـم  دـیوگن : درک  هدـهاشم  يرادـمامز  رد  ار  اـم  شور  دـید و  ار  اـم  تموکح 

.میدومن یم  ارجا  ار  شور  نیمه  میدرک و 

ناراـکزیهرپ ناگــشیپ و  اورپ  نآ  زا  تبقاــع   » (1)« نیقَّتُْمِلل ُهَِبقاـْعلاَو  : » دوـمرف هک  تـسا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  شیاـمرف  نـیا  و 
(2) «. تسا

 : دومرف  (3)« نوُِحْلُفت اوُِطبارَو ...  اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 20  / 533

(4) .رظتنملا مکمامإ  اوطبارو  مکّودع ، اورباصو  ضئارفلا  ءادأ  یلع  اوربصا 

هتشاد هطبار  دیراد  ار  شمودق  راظتنا  هک  دوخ  ماما  اب  و  دینک ، يرادیاپ  تمواقم و  نمـشد  لباقم  رد  و  دینک ، ربص  تابجاو  ماجنا  رب 
 . دیشاب

زج تسین  باتک  لها  زا  یسک   » (5)« ًادیهَش َّنَنِمُْؤَیل ...  َّالإ  باتِکلا  ِلْهأ  ْنِم  ْنإَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق   - 21  / 534
رقاب ماما  زا  دوب ، » دهاوخ  هاوگ  اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  و  دروآ ، نامیا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ینعی  وا  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنآ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

(6) .ّيدهملا فلخ  یّلصیو  هتوم ، لبق  هب  نمآ  ّالإ  هریغ  الو  ّيدوهی  هّلم  لهأ  یقبی  الف  ایندلا  یلإ  همایقلا  موی  لبق  لزنی  یسیع  ّنإ 

هیآ 128. فارعأ ،  هروس  - 1
.465/2 هّمغلا : فشک  ، 462 يرولا : مالعإ  338/52 ح 83 ،  راونألا :  راحب  ، 412 داشرإلا : - 2

 . هیآ 200 نارمع ،  لآ  هروس  - 3
408 مارملا : هیاغ  ، 421 هّدوملا : عیبانی  334/1 ح4 ، ناهرب :  ریـسفت  ح 14 ،  219/24 راونألا :  راـحب  ح 13 ،  199 یناـمعن :  هبیغ  - 4

127/1 ح 47. تایآلا : لیوأت  515 ح7 ، رثألا : بختنم  ح3 ،
هیآ 159. ءاسن ،  هروس  - 5

،422 هّدوملا : عیبانی  479 ح1 ، رثألا : بختنم  427/1 ح1 ، ناهرب :  ریـسفت  ح 24 ،  50/53 راونألا :  راـحب  ، 158/1 یمق :  ریـسفت  - 6
.59 هرهابلا : تایآلا 
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هکنآ زج  دـنامن  یقاب  نآ  ریغ  دوهی و  زا  ینید  لها  چـیه  دـیآ  دورف  ایند  هب  تمایق  زور  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  اـنامه 
 . دناوخ یم  زامن  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  رس  تشپ  رد  وا  و  دروآ ، نامیا  وا  هب  شتافو  زا  شیپ 

دـهع و میتسه  يراصن  ام  دـنتفگ  هک  یناسک  زا  و   » (1)« يراصَن ّانإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 22  / 535
.مهنم هباصع  اّنم  مالسلا  هیلع  مئاقلا  عم  جرخیس  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  میتفرگ ، » نامیپ 

(2) .دومن دنهاوخ  جورخ  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  اب  نانآ  زا  یتعامج  يدوز  هب 

دورف اهنآ  رب  ناگتـشرف  هکنآ  زج  دنراد  يراظتنا  ایآ   » (3)« هَِکئالَملا ُمُهَِیتْأَت  ْنأ  ّالإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه   » هفیرـش هیآ  یتیاور  رد   - 23  / 536
.تسا هدش  ریسفت  ترضح  نآ  فیرش  دوجو  هب  دنیآ ، »

تراگدورپ تایآ  زا  یضعب  هک  يزور   » (4)« کِّبَر ِتایآ  ُضَْعب  یتْأَی  مْوَی   » هفیرش هیآ  زا  تمـسق  نیا  دنا : هدومرف  زین  و   - 24  / 537
(5) .دراد هادف ) انحاورا   ) تّجح ترضح  روهظ  هب  هراشا  دوش ، » رهاظ 

لوسر هک  یـسک  نآ  تسا  وا   » (6)  ...« َهلوُسَر َلَسْرأ  يذَّلا  َوُه   » هفیرـش هیآ  لیذ  ریـسفت »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـشاّیع   - 25  / 538
مدرم و تیاده  يارب  ار  دوخ 

هیآ 14. هدئام ،  هروس  - 1
405/7 ح 621. بیذهتلا : 454/1 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  رطس 2 ،  352/5 یفاکلا :  - 2

هیآ 158. ماعنا ،  هروس  - . 3

هیآ 158. ماعنا ،  هروس  - . 4
تسا هادف ) انحاورا   ) مئاق ترضح  دنـشک  یم  ار  شراظتنا  هک  يا  هناشن  هیآ و  تسا :  هدومرف  نآ  رد  336/2 ح8 و  نیدلا : لامک  - 5

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  يرگید  تیاور  رد  و  564/1 ح 4 . ناهرب :  ریسفت  51/51 ح 25 ،  راونألا :  راحب  . 
راحب 357/2 ح 54 ، نیدـلا : لامک  رد  ار  ثیدـح  نیا  تسا .  تیب  لها  ام  زا  رظتنم  مئاق  ماما  جورخ  دوصقم  دومرف :  هک  تسا  هدـش 

 . دنا هدرک  تیاور  524/1 ح4  ناهرب :  ریسفت  و  149/52 ح 67 ،  راونألا : 
 . هیآ 9 ّفص ،  هروس  هیآ 33 ؛  هبوت ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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738 ص :

هیلع قداص  ماما  زا  دـشاب ،» دـنیآ  شوخان  ناکرـشم  يارب  هچ  رگا  دـنادرگ  هریچ  ناـیدا  ماـمت  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  قح  نید  نتخومآ 
هکنیا رگم  دشابن  يرفاک  كرـشم و  دنک  جورخ  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  هک  یتقو  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا 

(1)  . دشاب دنیآ  شوخان  وا  يارب  ترضح  نآ  جورخ 

باذع رگا   » (2)« هَدوُدْعَم هَُّما  یلإ  باذَعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخأ  ِْنَئلَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  ینامعن   – 26  / 539
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میزادنیب ، » ریخأت  دودعم  یتّما  ات  اهنآ  زا  ار 

.هباحصأو ردب  لهأ  هدودعملا  هّمُالاو  مالسلا  هیلع  مئاقلا  جورخ  باذعلا 

دصیس و ینعی  ردب  لها  ددع  هب  هک  دنتـسه  ترـضح  نآ  باحـصا  دودعم  تُّما  زا  روظنم  تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  باذع ؛ 
(3) .دنشاب یم  رفن  هدزیس 

 : هک تسا  هدرک  لقن  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشاّیع   - 27  / 540

یـشیدنا یمن  ایآ  « » لُـسُرلا ِعبَّتَنَو   - (4) هلوـق یلإ  اوُّفُک -  ْمَُهل  َلـیق  َنیذَّلا  َیلإ  َرَت  َْملأ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
داهج مکح  هک  هاگنآ  دیزادرپب و  تاکز  زامن و  هب  دینک و  يراددوخ  ندرک  گنج  زا  نونکا  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یناسک  هرابرد 

: دومرف یتخادنا ، »؟ یم  ریخأت  يرادقم  ار  نآ  رگا  دش  یم  هچ  يداد ؟ ندرک  گنج  روتسد  ام  رب  ارچ  ادنوادخ !  دنتفگ : دش  رداص 

هدش لزان  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دـسیون :  یم   289/1 یمق :  ریـسفت  رد  و  50/51 ح 22 ، راونألا :  راـحب  - 1
 . دش رکذ  شخب  نیمه  زا  مّود  ثیدح  رد  هفیرش  هیآ  رخآ  تمسق  و  تسا . 

 . هیآ 8 دوه ،  هروس  - 2
.102 هّجحملا :  208/2 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  58/51 ح 51 ، راونألا :  راحب  رطس 3 ،  127 ینامعن :  هبیغ  - 3

هتـسویپ مهب  تایآ  اریز  تسین ،  حیحـص  شیامرف  نیا  یلو  لسرلا ، » عبّتنو   » ات دیهد  همادا  ار  هیآ  هک  تسا  نیا  هلوق » یلإ   » يانعم - 4
َیلإ َرَت  َْملأ   » هفیرش هیآ  رکذ  نیاربانب  و  تسا ،  میهاربا  هروس  رد  هدمآ  نآ  زا  دعب  هک  يا  هیآ  و  ءاسن ،  هروس  رد  نیشیپ  هیآ  دنتـسین ، 

ود نیا  ناهرب  ریسفت  یفاک و  باتک  رد  و  تسا ،  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دروم  رد  هکلب  تسین  بسانم  اجنیا  رد  ...َنیذَّلا »
 . تسا هدش  طولخم  هیآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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739 ص :

(1) .دندرک هدارا  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق نامز  ات  ار  گنج  ریخأت  اهنآ 

هب سابع  ینب  ياه  هناخ  زا  تبحـص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  يزور  دنک : یم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  یـشاّیع   - 28  / 541
ار اهنآ  یبارخ  دنوادخ  انیدیأب » اهبّرخ  وأ  ًابارخ  هَّللا  اهانارأ  : » تفگ نیرـضاح  زا  یکی  دنا ، هدنام  رارقرب  تباث و  زونه  هک  دـمآ  نایم 

 . دنادرگ ناریو  ام  تسد  هب  ار  اهنآ  ای  دهد  ناشن  ام  هب 

 . هباحصأو مئاقلا  نکاسم  نوکی  لب  اذکه ، لقتال  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.دوب دهاوخ  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  مئاق  ياه  هناخ  اهنآ  اریز  وگن ، روط  نیا 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يا  هدینشن  ایآ 

 . (2)« مُهَسُْفنأ اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ِنِکاسَم  یف  ُمْتنکَسَو  »

(3) .دندرک متس  دوخ  هب  هک  یناسک  ياه  هناخ  رد  دیدش  نکاس  امش  و 

 : دومرف  (4)« میظَعلا ِنآْرُْقلاَو  یناثَملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقلَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 29  / 542

.مالسلا هیلع  مئاقلا  اهنم  عباسلاو  دلولا ، دلو  اهنطابو  دمحلا  اهرهاظ 

هک تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ًانطاب  تسا و  دمح  هروس  ًارهاظ  دومرف  تمحرم  شربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  یناثَملا » نم  ًاعبـس  »
(5)  . دشاب یم  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق اهنآ  نیمتفه 

217/44 ح2 و 132/52 ح راونألا :  راحب  258/1 ح 196 ، یشاّیع :  ریسفت  394/1 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  330/8 ح 56 ، یفاکلا :  - 1
 . 61 هّجحملا : ، 35

هیآ 45. میهاربا ،  هروس  - 2
.110 هّجحملا : 321/2 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  347/52 ح 95 ، راحب : 235/2 ح 49 ، یشاّیع : ریسفت  - 3

 . هیآ 87 رجح ،  هروس  - 4
هللا همحر  یسلجم  همّالع   . 110 هّجحملا :  354/2 ح 8 ،  ناهرب :  ریسفت  ، 117/24 راونألا :  راحب  250/2 ح 37 ، یشاّیع :  ریسفت  - 5

تفه ناشفیرش  ياه  مان  رابتعا  هب  اهنآ  تسا :  هدومرف  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدرک  نایب  يدایز  تالامتحا  فیرش  ثیدح  نیا  لیذ  رد 
هدـش شخپ  اهنآ  زا  رفن  تفه  زا  رتشیب  شناد  ملع و  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  تسا ،  هدـش  رارکت  اهنآ  زا  یـضعب  هچ  رگ  دنتـسه  ات 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  رکذ  هب  ار  اهنآ  زا  ددع  نیا  اذل  تسا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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740 ص :

موـلظم هک  ره   » (1)« ًامُولْظَم َِلُتق  ْنَمَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  تایآلا » لیوأت   » باـتک رد  هللا  همحر  نیدـلا  فرـش  دّیـس   - 30  / 543
هیلع قداص  ماـما  زا  دـنک ، » يور  هداـیز  لـتق  رد  دـیابن  وا  و  میداد ، رارق  صاـصق  قح  ینعی  تنطلـس  وا  ّیلو  يارب  سپ  دوش  هتـشک 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا 

.مالسلا هیلع  مئاقلا  هّیلوو  ًافرسم ، ناک  ام  هب  ضرألا  لهأ  هّیلو  لتق  ول  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یف  تلزن  هیآلا  ّنإ 

تاولص  ) مئاق ماما  وا  ّیلو  تسا ،  هدش  هتشک  مولظم  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نأش  رد  هیآ  نیا 
هدرکن فارـسا  دـشُکب  گرزب  مرج  نیا  رطاـخ  هب  ار  نیمز  لـها  همه  رگا  تسا و  هدـش  هداد  وا  هب  صاـصق  قـح  هک  تسا  هیلع ) هَّللا 

(2) .تسا

دیهاوخ يدوزب   » (3)« يدَتْها ِنَمَو  ِّيِوَّسلا  ِطارِصلا  ُباحْصأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  باتک  نامه  رد  زین  و   - 31  / 544
دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  تسا ، » تیاده  لها  حیحص و  هار  وریپ  یـسک  هچ  تسناد 

:

 : دومرف ترضح  نآ  مدرک ،  لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  زا 

 . هتعاط یلإ  يدتها  نم  يدهلاو  مئاقلا ، وه  ّيوسلا » طارصلا  »

هب هک  دنتسه  یناسک  ناگتفای  تیاده  زا  دوصقم  تسا و  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدهم ترـضح  تیب  لها  ام  مئاق  راوتـسا  تسار و  هار 
(4) .دنا هتفای  تیاده  وا  زا  يرادرب  نامرف 

رگا  » (5)« نیعِضاخ اَهل  مُُهقانْعأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ  ءامَسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  باتک  نامه  رد  زین  و   - 32  / 545
زا ناشیا  يارب  میهاوخب 

هیآ 33. ءارسإ ،  هروس  - 1
419/2 ح 14. ناهرب :  ریسفت  280/1 ح 10 ، تایآلا : لیوأت  - 2

هیآ 135. هط ،  هروس  - 3
 . 137 هّجحملا :  50/3 ح9 ، ناهرب :  ریسفت  150/24 ح 34 ، راونألا :  راحب  323/1 ح 26 ، تایآلا : لیوأت  - 4

هیآ 4. ءارعش ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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741 ص :

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوش ، » عضاـخ  نآ  ربارب  رد  اـهنآ  ياـه  ندرگ  هک  مینک  یم  لزاـن  يا  هناـشن  تیآ و  نامـسآ 
: دومرف هک  تسا 

كرابم مان  هب  يا  هدننکادن  هک  تسا  ییادن  ینامـسآ  تیآ  نآ  و  تسا ،  هدش  لزان  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  نأش  رد  هیآ  نیا 
(1) .دسرب ناگمه  شوگ  هب  و  دنک ، ادن  نامسآ  زا  ترضح  نآ 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  سینخ  نب  یّلعم  زا  تاـیآلا » لـیوأت   » باـتک رد  هللا  همحر  نیدـلا  فرـش  دّیـس   - 33  / 546
رد یلاس  دنچ  هک  ار  اهنآ  يدـید  ایآ   » (2)« نوُدَعُوی اُوناک  ام  ْمُهَءاج  َُّمث  نِینِس ×  مُهانْعَّتَم  ْنإ  َْتیأَرَفأ   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا 

مئاق ترـضح  جورخ  دوصقم  دومرف : دمآ ، » اهنآ  غارـس  هب  دوب  هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  یباذـع  سپـس  میتخاس ×  دـنم  هرهب  ایند 
(3) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص  )

زا شیپ  اهنآ  هب  و   » (4)« رَبْکألا ِباذَعلا  َنوُد  ینْدألا  ِباذَعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُذَنلَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  باتک  نامه  رد  زین  و   - 34  / 547
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میناشچ ، » یم  رتکچوک  باذع  زا  گرزب  باذع 

(5) .فیسلاب ّيدهملا  ربکألاو  رعسلا ، ءالغ  یندألا  ّنأ 

( هیلع هَّللا  تاولـص   ) يدـهم ترـضح  ریـشمش  رت  گرزب  باذـع  و  تسا ، سانجا  خرن  نتفر  الاب  اه و  تمیق  ینارگ  کچوک  باذـع 
.تسا

حتف زور  وگب   » (6)« نوُرَْظُنی مُه  الَو  مُُهنامیإ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُعَْفنَیال  ِْحتَفلا  َمْوَی   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  باتک  نامه  رد  زین  و   - 35  / 548
نامیا ار  نارفاک  يزوریپ  و 

.159 هّجحملاو : 180/3 ح9 ، ناهرب :  ریسفت  284/52 ح 13 ، راونألا :  راحب  386/1 ح2 ، تایآلا : لیوأت  - 1
هیآ 205 و 206. ءارعش ،  هروس  - 2

 . 161 هّجحملا :  189/3 ح 3 ،  ناهرب :  ریسفت  372/24 ح 96 ، راونألا :  راحب  392/1 ح 18 ، تایآلا : لیوأت  - 3
هیآ 21. هدجس ،  هروس  - 4

 . 173 هّجحملا :  288/3 ح 3 ، ناهرب :  ریسفت  59/51 ح 55 ، راونألا :  راحب  444/2 ح6 ، تایآلا : لیوأت  - 5
هیآ 29. هدجس ،  هروس  - 6
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742 ص :

 : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوش ، » یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دشخب و  یمن  يدوس  ندروآ 

ندروآ نامیا  ماگنه  نآ  رد  دوش ، یم  حتف  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم ترـضح  تسد  هب  ایند  هک  تسا  يزور  حـتف  زور  زا  دوصقم 
(1) .دشخب یمن  يدوس  دنا  هتشادن  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

نسح باوج  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 36  / 549
 : تشون دوب -  هدرک  تیاکش  نیفلاخم  رازآ  تیذا و  زا  هک  ناذاش -  نب 

رطاخب سپ  دننک ،  هشیپ  تماقتـسا  ربص و  لطاب  لها  تموکح  ماگنه  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  ام  ناتـسود  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
انَثََعب ْنَم  انَْلیَو  ای  : » تفگ دنهاوخ  درک  مایق  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدهم ترـضح  قیالخ  رورـس  رگا  و  نک ،  ربص  تراگدرورپ  مکح 

(2) ...«

(3) «. تسا نامحر  دنوادخ  هدعو  نامه  نیا  درک ، جراخ  نامیاهربق  زا  ار  ام  یسک  هچ  ام  رب  ياو  »

« ، تسناد دیهاوخ  ار  نآ  ربخ  یتّدم  زا  سپ  و   » (4)« نیح َدَْعب  ُهأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  باتک  نامه  رد  زین  و   - 37  / 550
(5) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  جورخ  ماگنه  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تایآلا » لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  نیدلا  فرش  دّیس   - 38  / 551

 . 174 هّجحملا :  470 ح 2 ، رثألا : بختنم  289/3 ح1 ، ناهرب : ریسفت  445/2 ح9 ، تایآلا : لیوأت  - 1
 . هیآ 52 سی ،  هروس  - 2

 . 12/4 ح 1 ناهرب :  ریسفت  89/53 ح 87 ،  راونألا :  راحب  247/8 ح 346 ، یفاکلا : 491 ح 10 ، تایآلا : لیوأت  - 3
 . هیآ 88 هروس ص ،  - 4

66/4 ناهرب :  ریـسفت  313/24 ح 18 و 62/51 ح 62 ، راونألا :  راـحب  ح 13 ،  510/2 تایآلا : لیوأت  ح 432 ،  287/8 یفاـکلا :  - 5
 . 183 هّجحملا : ، 427 هّدوملا : عیبانی  ح1 ،
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743 ص :

حیجرت تیاده  ینـشور  رب  ار  یهارمگ  ینادان و  يروک و  دوخ  اهنآ  یلو  میدرک  تیادـه  ام  ار  دومث  موق   » (1)« ِنوُْهلا ُدوُمَث ...  اّمأَو  »
باذع دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفرگ ، » ارف  يا  هدـننکراوخ  باذـع  هقعاص  ار  اهنآ  سپ  دـنداد ،

(2) .دنک مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  تسا  ریشمش  هدننکراوخ 

ُهَّن مَُهل أ  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِسُْفنأ  یفَو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَس   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  ینامعن   – 39  / 552
وا هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  میهد  ناشن  اهنآ  هب  ناشدوخ  دوجو  رد  قاـفآ و  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  يدوزب   » (3)« ّقَحلا

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا ، » قح 

قح راگدرورپ  فرط  زا  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق جورخ  هک  دـننادب  ات  دـهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  تردـق  ياه  هناـشن  دـنوادخ 
(4) .دید دنهاوخ  ار  نآ  مدرم  ریزگان  تسا و 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   (5)« قسع مح ×   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 40  / 553
: دومرف

یف یش ء  ّلک  ملعو  لبجلا ، کلذ  نم  ءامسلا  هرضخف  رضخأ  دّرمز  نم  ایندلاب  طیحم  لبج  فاقو  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ینـس  ددع  اّهنإ 
(6) .قسع

تسا یهوک  فاق »  » و تسا ، هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق تموکح  تدم  دوصقم 

هیآ 17. ّتلصف ،  هروس  - 1
.186 هّجحملا : 108/4 ح4 ، ناهرب :  ریسفت  72/24 ح6 ، راونألا :  راحب  804/2 ح1 ، تایآلا : لیوأت  - 2

هیآ 53. ّتلصف ،  هروس  - 3
هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  و  . 186 هّجحملا : 114/4 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  241/52 ح 110 ، راونألا :  راحب  ، 143 ینامعن :  هبیغ  - 4

: تایآلا لیوأت  تسا .  مالسلا  هیلع  مئاق  وا  هک  دوش  نشور  ات  تسا  هدومرف  ّقَحلا » هَّن  أ   » هفیرـش هیآ  زا  تمـسق  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا 
164/24 ح3. راونألا :  راحب  541/2 ح 17 ،

هیآ 1 و 2. يروش ،  هروس  - 5
.190 هّجحملا : 115/4 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  ، 279/52 راونألا :  راحب  رطس 1 ،  268/2 یمق :  ریسفت  - 6
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744 ص :

هک تسا  قسع »  » رد زیچ  ره  شناد  تسا و  نآ  زا  نامسآ  گنر  يزبس  و  تسا ، گنر  زبس  دّرمز  نآ  سنج  دراد و  هطاحا  ایند  هب  هک 
 . تسا یهلا  رارسا  زومر و  زا 

(1) .تسا هادف ) انحاورا   ) يدهم ترضح  هبترم  يدنلب  ینعی  انس »  » هب هراشا  نیس » : » دیوگ دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  و 

يا دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  لّضفم  زا  تازجعملا » رداون   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 41  / 554
؟  دننک یم  تئارق  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  قارع  لها  لّضفم ، 

؟  هیآ مادک  نم ،  رورس  يا  مدرک :  ضرع 

نامیا نآ  هب  هک  دـننک  یم  باتـش  نآ  رد  یناـسک  ینعی   ، » (2)« اهنم نوقفـشم  نونمؤیال  نیذـّلاو  اونمآ  َنیذَّلا  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی   : » دومرف
« . دنتسه كانسرت  نآ  زا  دنرادن  نامیا  هک  اهنآ  یلو  دنراد ،

اونمآ نیذلاو  اهب  نونمؤیال  نیذلا  اهب  لجعتـسی  : » دنناوخ یم  هکلب  دـننک  یمن  تئارق  ار  هیآ  هنوگ  نیا  نم ؛  رورـس  يا  مدرک : ضرع 
.دنتسه كانسرت  نآ  زا  دنراد  نامیا  هک  اهنآ  یلو  دنرادن ، نامیا  نآ  هب  هک  دننک  یم  باتش  نآ  رد  یناسک  ینعی  اهنم ، » نوقفشم 

؟ تسیچ دوصقم  یناد  یم  ایآ  وت ،  رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنناد یم  رتهب  ادخ  لوسر  دنزرف  وا و  لوسر  ادخ و  مدرک : ضرع 

هک یسک  دراد  باتش  نآ  يارب  هنوگچ  تسا ؛  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  مایق  دوصقم  مسق ؛  ادخب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(3) ؟  درادن نامیا 

َثْرَح ُدـیُری  َناـک  ْنَم  ُزیزَعلا ×  ُّيِوَقلا  َوُهَو  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  هِداـبِِعب  ٌفیَطل  ُهَّللا   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  ینیلک   – 42  / 555
دهاوخب ار  ایند  هک  یسک  اما  میهد ، یم  شیازفا  ار  وا  تشک  دهاوخب ؛ ار  ترخآ  عاتم  سک  ره   » (4)« ِهثْرَح یف  َُهل  ْدَِزن  هَرِخآلا 

 . 367/36 و 105/51 ح 40 راونألا :  راحب  - 1
نینچ فیرش  فحصم  رد  هفیرش  هیآ  یلو  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  اب  قفاوم  نامه  تسا و  هدش  لقن  هنوگ  نیا  ردصم  رد  - 2

« . هیآ 18 يروش ،  هروس  « » ّقَْحلا اهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَو  اْهنِم  نوُقِفْشُم  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  اِهب  َنُونِمُْؤیال  َنیذَّلا  اَِهب  ُلِْجعَتْسَی  : » تسا
.191 هّجحملا : رطس 16 ،  88/1 بصانلا : مازلإ  197 ح7 ، تازجعملا : رداون  450 ح 30 ، همامإلا : لئالد  - 3

 . هیآ 19 يروش ،  هروس  - 4
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745 ص :

دوصقم دش :  لاوئس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  درادن ، » یبیـصن  ترخآ  رد  یلو  میهد  یم  وا  هب  ایند  عاتم  زا 
: دومرف تسیچ ؟ هرخآلا » ثرح   » زا

 . مالسلا مهیلع  هّمئألاو  نینمؤملاریمأ  هفرعم 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  نینمؤملاریما و  تفرعم  ترخآ ) عاتم  )

رد هدرک  راک  ایند  يارب  هک  یـسک   » (1)« بیـصَن نِم  هَرِخآلا  ِیف  َُهل  امَو  : » دیامرف یم  هک  هیآ  رخآ  تمـسق  زا  دوصقم  دـندرک : لاوئس 
؟ تسیچ درادن » يا  هرهب  ترخآ 

يا هرهب  بیصن و  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق رانک  رد  قح و  تلود  رد  بیـصن .  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  ّقحلا  هلود  یف  هل  سیل  دومرف :
(2) .تشاد دهاوخن 

ٌباذَـع مَُهل  َنیِملاـظلا  َّنإَو  مُهَْنَیب  َیِـضَُقل  ِلْـصَفلا  ُهَِملَک  ـالَْولو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یفاـک » هضور   » باـتک رد  زین  و   - 43  / 556
باذـع ناـگ  هشیپ  متـس  يارب  هّتبلا  و  دـش ، یم  مکح  اـهنآ  تکـاله  هب  دوـبن  یهلا  یمتح  مکح  ینعی  لـصف  هـملک  رگا  و   » (3)« ٌمیلأ

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوب ، » دهاوخ  یکاندرد 

.ًادحاو مهنم  مالسلا  هیلع  مئاقلا  یقبأ  ام  هرکذ  ّزع  هَّللا  رمأ  نم  مهیف  مّدقت  ام  الول 

هدـنز ار  اهنآ  زا  رفن  کـی  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق ترـضح  دـشابن  تسا  هدومرف  رّدـقم  اـهنآ  هراـبرد  شیپ  زا  دـنوادخ  هچنآ  رگا 
(4) .دراذگن

هکنآ زا  سپ  دریگب  ماقتنا  هک  یسک   » (5)« هِْملُظ َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََملَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 44  / 557
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا ، » هدش  عقاو  متس  دروم 

 . هیآ 20 يروش ،  هروس  - 1
: هّجحملا لیذ ح2 ،  121/4 ناهرب :  ریسفت  لیذ ح 64 ، لیذ ح 60 و 63/51   349/24 راونألا :  راحب  لیذ ح 92 ،  436/1 یفاکلا :  - 2

.192
هیآ 21 و 41. يروش ،  هروس  - 3

 . 193 هّجحملا : 121/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  نمض ح 62 ،  62/51 راونألا :  راحب  287/8 ح 432 ، یفاکلا :  - 4
هیآ 21 و 41. يروش ،  هروس  - 5
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746 ص :

 . تسا وا  نارای  و  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  هرابرد  هیآ  نیا 

.هباحصأو وه  باّصنلاو ، نیبّذکملا  نمو  هّیُما  ینب  نم  رصتنا  ماق  اذإ  مئاقلاو 

اه یبصان  زا  دندرک و  بیذکت  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هک  یناسک  هیما و  ینب  زا  دنک  مایق  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق هک  یماگنه 
(1) .تفرگ دهاوخ  ماقتنا  دندرک -  ینمشد  ینلع  روط  هب  هک  - 

سرت و اب  اـهنآ   » (2)« ّیِفَخ ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُذلا  َنِم  َنیعِـشاخ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  نیدلا  فرـش  دّیـس   - 45  / 558
هَّللا تاولـص   ) مئاق ترـضح  هب  اهنآ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـننک ، » یم  هاـگن  مشچ  هشوگ  زا  ّتلذ 

(3) .دنرگن یم  هیلع )

ناـشیا هب  ار   (5) هَّللا ماـّیا   » (4)« هَّللا ِماـّیَِاب  مُهْرِّکَذو   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  لاـصخ  باـتک  رد  هللا  هـمحر  قودـص  خیـش   - 46  / 559
هَّللا تاولـص   ) مئاق ترـضح  مایق  زور  اهزور  نآ  زا  یکی  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  نک ، » يروآداـی 

(6) .تسا هیلع )

رد امش  يزور   » (7)« نودَعُوت امَو  مُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیفَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش   - 47  / 560
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دیا ، » هدش  هداد  هدعو  هچنآ  تسا و  نامسآ 

.196 هّجحملا : 129/4 ح4 ، ناهرب :  ریسفت  48/51 ح 13 ، راونألا :  راحب  ، 278/2 یمق :  ریسفت  - 1
 . هیآ 45 يروش ،  هروس  - 2

 . 197 هّجحملا : 129/4 ح2 ، ناهرب :  ریسفت  229/24 ح 32 ، راونألا :  راحب  550/2 ح 20 ، تایآلا : لیوأت  - 3
 . هیآ 5 میهاربا ،  هروس  - 4

 . تسا راگدورپ  تردق  رگناشن  هک  دتفا  یم  قافتا  یگرزب  ثداوح  نآ ،  رد  هک  یّمهم  ياهزور  ینعی  هَّللا ؛  ماّیا  - 5
: هّجحملا 348 ح1 ، رابخألا :  یناعم  305/2 ح 1 ، ناهرب :  ریسفت  قحلم ح 53 ،  63/53 راونألا :  راحب  108/1 ح 75 ، لاصخلا : - 6

 . 108
 . هیآ 22 تایراذ ،  هروس  - 7
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747 ص :

(1) .تسا هادف ) انحاورا   ) يدهم ترضح  مایق  دوصقم 

(2)« نوُقِْطنَت مکَّنَأ  ام  َلـْثِم  ّقََحل  هَّنِإ  ضرـألاَو  ءاـمَّسلا  ّبَر  َوَف   - » نآ زا  دـعب  هیآ  ریـسفت  رد  باـتک  ناـمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد  و 
هک تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دینک - » یم  رگیدکی  اب  هک  یمّلکت  دننام  تسا  ّقح  نآ  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  »

(3) .تسا ّقح  یهلا و  هدعو  هک  تسا  هادف ) انحاورا   ) مئاق ترضح  مایق  دارم  تفگ :

(4)« مُهامیـِسب َنُومِرْجُملا  ُفَْرُعی   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  تایآلا » لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  یفجن  نیدلا  فرـش  دّیـس   - 48  / 561
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنوش ، » هتخانش  هرهچ  هب  ناراک  هنگ  »

شنارای هارمه  هب  و  دسانش ، یم  اهنآ  هرهچ  هب  ار  ناراکتیانج  وا  تسا ، هدش  لزان  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترـضح  نأش  رد  هیآ  نیا 
(5) .دزاس دوبان  ار  اهنآ  شیوخ  ریشمش  اب 

عوقو هک  یباذع  زا  هدـننک  لاؤس   » (6)« ِعقاو ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلأَس   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع   - 49  / 562
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیسرپ ، » تسا  یمتح  نآ 

رگم دـنکن  اهر  ار  هّیُما  ینب  ياه  هناخ  زا  يا  هناـخ  دـنار ، یم  ولج  هب  ار  نآ  يا  هتـشرف  دوش و  یم  جراـخ  برغم  زا  هک  تسا  یـشتآ 
تیب لها  يارب  ماقتنا  قح  هدـش و  متـس  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  هب  نآ  رد  هک  دـنامن  يا  هناخ  چـیه  و  دـنازوسب ، نآ  لها  اـب  هکنآ 

هَّللا تاولص   ) يدهم ترـضح  دنک  یم  يربهر  ار  تاّیلمع  نیا  هک  یـسک  و  دنازوسب ،  ار  نآ  هکنآ  رگم  دشاب  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع 
(7) .تسا هیلع )

.210 هّجحملا :  53/51 ح 33 و 34 ،  راونألا :  راحب  رطس 7 ،  110 یسوط :  هبیغ  - . 1
 . هیآ 23 تایراذ ،  هروس  - 2

.210 هّجحملا :  53/51 ح 33 و 34 ،  راونألا :  راحب  رطس 7 ،  110 یسوط :  هبیغ  - . 3
هیآ 41. نمحرلا ،  هروس  - 4

.218 هّجحملا : 269/4 ح 5 ، ناهرب :  ریسفت  58/51 ح 54 ، راونألا :  راحب  639/2 ح 21 ، تایآلا : لیوأت  - 5
هیآ 1. جراعم ،  هروس  - 6

272 تبیغ : باـتک  رد  هللا  هـمحر  یناـمعن  و  38/4 ح1 .  ناهرب :  ریـسفت  ح 14 ،  188/52 راونألا :  راـحب  ، 385/2 یمق :  ریـسفت  - 7
 ، ح 115  243/52 راونـألا :  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  ار  نآ  تسا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  يرگید  تیاور 

 . دنا هدرک  لقن   233 هّجحملا : 382/4 ح9 و  ناهرب :  ریسفت 
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748 ص :

هچ دشکب  ار  وا  ادخ   » (1)« َرَّدَق ْفیَک  ِلُتق  َُّمث  َرَّدَق ×  َْفیَک  َِلتُقَف   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 50  / 563
دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درک ، » ییاطخ  رکف  هچ  هک  دشکب  ار  وا  ادخ  مه  زاب  درک ×  یطلغ  هشیدنا 

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  ملاظ  دارملا  ّنإ  : 

.مالسلا هیلع  مئاقلا  هبّذعی  باذع ، دعب  ًاباذع  بّذعی  ّهنأ  ینعملا  ّنإو 

و دـننک ، باذـع  یپ  رد  یپ  ار  وا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  درک ،  متـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  تسا  رگمتـس  نآ  دوصقم 
(2) .تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ماما  دنک  باذع  ار  وا  هک  یسک 

 : هک تسا  هدـش  تیاور  میدرک ، » یم  بیذـکت  ار  تازاجم  زور   » (3)« نیّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اّنُکَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد   - 51  / 564
(4)  . تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  مایق  روهظ و  زور  دوصقم ؛ 

مهاوخ رکم  ناشرکم ، لباقم  رد  مه  نم  دننک ، یم  هلیح  رکم و  اهنآ  « (5)« ...ًاْدیَک َنوُدیکَی  مُهَّنإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد   - 52  / 565
هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدب ، » تلهم  ار  اهنآ  یمک  تّدم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  يا  وت  سپ  درک ،

 : دومرف

ناشکرـس نارگمتـس و  زا  نم  يارب  وا  هدـب ،  تلهم  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم ترـضح  روهظ  اـت  ار  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
(6) .تفرگ دهاوخ  ماقتنا  يرگید  هفیاط  ره  هّیما و  ینب  شیرق و 

 . هیآ 19 و 20 ّرثّدم ،  هروس  - 1
.241 هّجحملا : 402/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  یگنس ،  پاچ  رطس 16   210/8 راونألا :  راحب  ، 395/2 یمق :  ریسفت  - 2

هیآ 46. ّرثّدم ،  هروس  - 3
402/4 ح 9. ناهرب :  ریسفت  325/24 ح 41 ، راونألا :  راحب  رطس 1 ،  736/2 تایآلا : لیوأت  - 4

هیآ 15. قراط ،  هروس  - 5
نیراّبجلا نم  یل  مقتنیف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ثعب  تقول  ًادـیور  مهلهمأ  دّـمحم ، ای   : » تسا هدومرف  نآ  رد  416/2 و  یمق :  ریسفت  - 6

نم يارب  وا  سپ  هدب ،  تلهم  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ماگنه  ات  ار  ناشیا  دّـمحم ،  يا  سانلا ، » رئاسو  هّیُما  ینبو  شیرق  نم  تیغاوطلاو 
368/23 ح 58/53 40 ح 42 و راونألا :  راحب  تفرگ .  دـهاوخ  ماقتنا  نارگید  هّیما و  ینب  شیرق و  ناگ  هشیپ  متـس  ناـیوگروز و  زا 

.248 هّجحملا : 449/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  49/51 ح 19 ،
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749 ص :

هب ریگارف  يالب  نآ  ربخ  ایآ   » (1)« هَیِشاغلا ُثیدَح  َكاتأ  ْلَه   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 53  / 566
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، » هدیسر  وت 

(2)  . تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناشیا  همه  و  درک ،  دهاوخ  الب  راتفرگ  دوخ  ریشمش  اب  ار  اهنآ  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رجف »  » هروس يادتبا  تایآ  ریسفت  رد  تایآلا  لیوأت  باتک  رد  هللا  همحر  یفجن  نیدلا  فرـش   - 54  / 567
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور 

ٍلاَیلَو  » زا دوصقم  تسا ،  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هاگحبـص  هدومن  دای  دـنگوس  نآ  هب  دـنوادخ  هک  رْجَْفلاَو »  » زا دوصقم 
تـسا جوز  تـفج و  ياـنعم  هـب  هـک  عْفَـشلاَو »  » زا دارم  و  دنتـسه ، مالــسلا  مـهیلع  نیرهاـط  هّـمئا  هناـگهد ، » ياهبــش   » ینعی رـْـشَع »

، تسا اتکی  راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  تسا  درف  قاط و  يانعم  هب  هک  ْرتَولاَو »  » زا روظنم  و  تسا ، مالـسلا  امهیلع  همطاف  نینمؤملاریما و 
« مئاـقلا ماـیق  یلإ  يرـست  یهف  رتـبح  هلود  « » دوش لّدـبم  نشور  زور  هب  هک  یتـقو  راـت ؛  بش  هب  مسق  « » رْـسَی اذإ  لـْیَّللاَو   » زا دوصقم  و 

(3) .دبای یم  دادتما  هادف ) انحاورا   ) دوعوم يدهم  ینارون  تموکح  ات  هک  تسا  رمع  تلود 

زا ار  امش   » (4)« یَّظَلَت ًاران  مُُکتْرَْذنأف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  تایآلا » لیوأت   » باتک رد  هللا  همحر  یفجن  نیدـلا  فرـش   - 55  / 568
زا مدناسرت ، » هدنزوس  رو و  هلعش  شتآ 

هیآ 1. هیشاغ ،  هروس  - 1
،249 هّجحملا : 787/2 ح3 ، تایآلا : لیوأت  453/4 ح1 ، ناهرب :  ریـسفت  310/24 ح 16 ، راونألا :  راـحب  ح 13 ،  50/8 یفاـکلا :  - 2

.لامعألا باوث  زا  50/51 ح 24  راونألا :  راحب 
4 رجف :  هروس  رد  تایآ  و  ، 250 هّجحملا : 457/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  78/24 ح 19 ، راونألا :  راحب  792/2 ح1 ، تایآلا : لیوأت  - 3

 . دنشاب یم   1 - 
هیآ 14. لیللا ،  هروس  - 4
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: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.نیعستو هعستو  هئامعست  فلأ  ّلک  نم  لتقیف  بضغلاب  ماق  اذإ  مالسلا  هیلع  مئاقلا  وه 

دراذگ یقاب  رفن  کی  طقف  رفن  رازه  ره  زا  دنک  مایق  نیگمشخ  هرهچ  اب  هک  یماگنه  تسا ، هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  دوصقم 
(1) .دناسر لتق  هب  ار  رفن  هن  دون و  دصهن و  و 

قداص ماما  زا  رصع ، » هب  دنگوس   » (2)« رْصَْعلاَو  » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 56  / 569
(3)  . تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  روهظ  نارود  رصع  زا  روظنم  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع 

زور نآ  رد   » (4)« هَّللا ِرْصَِنب  نُونِمْؤُملا ×  ُحَْرفَی  ٍذئَمْوَی   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 57  / 570
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنوش ، » یم  داش  ادخ  يرای  هب  نامیااب  مدرم 

دونشوخ دنوش و  یم  داش  دنشاب  دوخ  ياهربق  رد  هچ  رگ  نانمؤم  هک  تسا  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدهم ترـضح  مایق  ماگنه  دوصقم 
(5) .دندرگ یم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک » هضور   » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   – 58  / 571

سانلا یلع  هأرقیف  هّکفیف  بهذ  متاخب  ًاموتخم  ًاباتک  هئابق  نایرو  نم  جرخیف  ءابق ، هیلعو  هفوکلا  ربنم  یلع  مالـسلا  هیلع  مئاـقلاب  ّینأـک 
نودجیالف مالکب  مّلکتیف  ءابقنلا ، ّالإ  قبی  ملف  منغلا ، لافجا  هنع  نولفجیف 

.254 هّجحملا : 471/4 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  398/24 ح 120 ، راونألا :  راحب  807/2 ح1 ، تایآلا : لیوأت  - 1
هیآ 1. رصع ،  هروس  - 2

.258 هّجحملا : 504/4 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  214/24 ح1 ، راونألا :  راحب  656/2 ح1 ، نیدلا : لامک  - 3
 . هیآ 4 و 5 مور ،  هروس  - 4

.172 هّجحملا : 258/3 ح3 ، ناهرب :  ریسفت  464 ح 52 ، همامإلا : لئالد  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.هب مّلکتی  يّذلا  مالکلا  فرعأل  ّینإو  هیلإ ، اوعجری  یّتح  أجلم 

رهم هب  هک  ار  يا  هتشون  ابق  نآ  بیج  زا  دراد ، نت  هب  ییابق  هک  منیب  یم  هفوک  ربنم  زارف  رب  ار  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  ایوگ 
يدنفسوگ هّلگ  دننام  همان  نآ  نومضم  ندینش  اب  اهنآ  دناوخب ، مدرم  يارب  دنکشب و  ار  نآ  رهم  دروآ ، نوریب  تسا  هدش  رهُم  ییالط 

يدـهم هک  ار  ینخـس  نآ  نونکا  نم  دـنامن و  یقاب  یـسک  ءابقن  زج  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  ترـضح  نآ  فارطا  زا  دـشاب  هدـیمر  هک 
(1) .مناد یم  یبوخ  هب  دنک  یم  مّلکت  نآ  هب  هیلع ) هَّللا  تاولص  )

هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  اضر  ترـضح  قداـص و  ماـما  زا  لاـصخ »  » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 59  / 572
: دنا هدومرف 

یف هاخأ  خألا  ثرویو  هاکزلا ، عنام  لتقیو  ینازلا ، خیـشلا  لتقی  هلبق : دـحأ  اهب  مکحی  مل  ثالثب  مکحل  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  دـق  ول 
.هّلظألا

: تسا هدرکن  یمکح  نینچ  وا  زا  شیپ  یسک  هک  دنک  مکح  زیچ  هس  هب  دنک  مایق  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  هک  یماگنه 

اب رذ  ملاع  رد  هک   ) هّلظأ ردارب  زا  ار  ردارب  دـشک ؛ یم  دـنک  يراددوخ  تاـکز  تخادرپ  زا  هک  یـسک  دـشک ؛  یم  ار  راـکانز  درمریپ 
(2) .دهد یم  ثرا  دنشاب ) هتشادن  يردارب  ملاع  نیا  رد  هچ  رگ  دنا  هدوب  ردارب  رگیدکی 

نآ هک  تسا  هدرک  لقن  یلّـصفم  ثیدح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 60  / 573
رد تسا ،  هدومن  نایب  دـنرادن ،  تکرـش  اهنآ  رد  نارگید  دـشاب و  یم  شدوخ  صوصخم  هک  یلیاـضف  زا  تلیـضف  داـتفه  ترـضح 

: دیامرف یم  هس  هاجنپ و  تلیضف 

عنـصیو مانـصألاو ، بیلـصلا  رـسکیو  هیزجلا  لبقیالو  انیـضغبم ، لتقی  مئاقلا  اّنم  موقی  یّتح  ایندلاب  بهذی  نل  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإف 
برحلا

.298/2 بصانلا : مازلإ  458/2 ح 8 ،  یفاولا :  352/52 ح 107 ، راونألا :  راحب  167/8 ح 185 ، یفاکلا : - 1
495/3 ح 256. هادهلا : تابثإ  309/52 ح2 ، راونألا :  راحب  169/1 ح 223 ، لاصخلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.هّیعرلا یف  لدعیو  هّیوسلاب  همّسقیف  لاملا  ذخأ  یلإ  وعدیو  اهرازوأ ،

زا هیذـج  دـناسر ، یم  تکاله  هب  ار  ام  نانمـشد  وا  دـنک ،  مایق  تیب  لها  ام  مئاق  ات  درب  یمن  نیب  زا  ار  ایند  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
یم میـسقت  اهنآ  نیب  يواسم  روطب  ار  نآ  دـناوخ و  یم  لاوما  نتفرگ  هب  ار  مدرم  دنکـش و  یم  ار  اهتب  بیلـص و  دریذـپ ، یمن  یـسک 

.دنک یم  راتفر  لدع  هب  تّما  نایم  رد  و  دنک ،

 : دیامرف یم  راهچ  هاجنپ و  تلیضف  رد  و 

: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

.هنس نیعبرأ  مهنعل  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإف  هنعل ، فلأ  هنعل  ّلکب  کلم  مهیلع  ّدریو  هّیُماونب  کنعلیس  ّیلع  ای 

تنعل ار  ناـشیا  هبترم  رازه  اـهنآ  نعل  ره  لـباقم  رد  یهاـشداپ  و  دـننک ، یم  نعل  دوـخ  لـفاحم  رد  ار  وـت  يدوزب  هـّیما  ینب  یلع ، يا 
.دومن (1) دهاوخ  نعل  ار  اهنآ  لاس  لهچ  دنک  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  یماگنه  و  درک ، دهاوخ 

ماما شدـنزرف  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک : تسا  هدرک  تیاور  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  یناـمعن   – 61  / 574
: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  نیسح 

وا لسن  زا  دنوادخ  تسا ، هدیمان  دّیس  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  تسا  موق  رورس  دّیس و  مدنزرف  نیا 
تهابش وا  هب  يوخ  قلخ و  لیامش ،  لکش ،  رظن  زا  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مانمه  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف 

و درک ،  دهاوخ  جورخ  دشاب  هدش  راکشآ  متس  ملظ و  و  هدنامن ،  يرثا  تقیقح  قح و  زا  هک  یتقو  مدرم ،  تلفغ  ماگنه  رد  و  دراد ،
.دننز یم  ندرگ  ار  وا  دنکن  جورخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

، هماش ینمیلا  هذخفب  نیذخفلا ، لیزا  نطبلا ، مخض  فنألا ، ینقأ  نیبجلا ، یلجأ  لجر  وهو  اهناّکسو ، تاوامسلا  لهأ  هجورخب  حرفی 
.ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدع  ضرألا  ألمی  ایانثلا ، جلفأ 

، زاب وا  یناشیپ  دنوش ، نامداش  وا  روهظ  اب  اهنآ  نانکاس  اه و  نامسآ  لها 

496/3 ح 260. هادهلا : تابثإ  نمض ح1 ،  579/2 لاصخلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ياه نادند  و  تسا ، یتمالع  لاخ و  شتسار  نار  يور  رب  تسا ،  ضیرع  وا  ياه  نار  هبرف و  شمکـش  کیراب ، هدیـشک و  شا  ینیب 
(1) .دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا و  مه  زا  ادج  شکرابم 

نب یـسیع  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تبیه  هوکـش و  تریـس و  تروص و  رظن  زا  هادف ) انحاورا   ) يدهم دـیوگ : رابحألا  بعک   - 62  / 575
نآ زا  رترب  رتدایز و  هدومن و  تمحرم  وا  هب  هدرک  تیانع  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  مامت  هب  هچنآ  دنوادخ  تسا ،  مالـسلا  امهیلع  میرم 

.تسا هدیشخب  زین  ار 

نب یـسیع  نوچ  و  دوش ، یم  بیاغ  مدرم  ناگدید  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  دـننام  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لسن  زا  وا 
.دنک یم  روهظ  ینالوط  یتبیغ  زا  دعب  ددرگ و  یم  زاب  مالسلا  امهیلع  میرم 

سابع دالوا  نیب  هک  تسا  یگنج  ینایفس و  جورخ  دادغب ،  فسخ  ير ،  یناریو  خرس ،  يا  هراتـس  عولط  شروهظ ؛  ياه  هناشن  زا  و 
مادـک ره  دـنوش ، یم  هتـشک  رفن  نارازه  نآ  رد  هک  تسا  یگنج  نآ  و  دـهد ، یم  يور  ناـجیابرذآ  ناتـسنمرا و  ناوـج  نایهاپـس  و 

خرـس و گرم  اب  هتخیمآ  هک  تسا  یگنج  نیا  دنروآ ، یم  رد  زازتها  هب  ار  هایـس  ياهمچرپ  و  دـنراد ، رایتخا  رد  هتـسارآ  ياه  حالس 
(2) .تسا ریگارف  نوعاط 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 63  / 576

شیاهنار هبرف ، شمکـش  تسا ، یخرـس  هب  هتخیمآ  دیفـس  شا  هرهچ  گـنر  هک  دـنک  یم  جورخ  ناـمزلارخآ  رد  منادـنزرف  زا  يدرم 
رهم هیبـش  يرگید  تسوپ و  گـنر  هب  یکی  هک  تسا  تمـالع  ود  وا  تشپ  رد  دـشاب ، یم  يوق  شیاـه  هناـش  و  تشوگرپ ، ضیرع و 

.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  توبن 

538/3 ح 493. هادهلا : تابثإ  39/51 ح 19 ، راونألا :  راحب  ، 214 ینامعن :  هبیغ  - 1
532/3 ح 464. هادهلا : تابثإ  نمض ح 89 ،   225/52 راونألا :  راحب  ، 147 ینامعن :  هبیغ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دومرف هکنآ  ات  داد  همادا  ار  ثیدح  و 

دیدحلا ربز  نم  ّدـشأ  هبلق  راص  ّالإ  نمؤم  یقبیالف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدـی  عضوو  برغملاو ، قرـشملا  نیب  ام  اهل  ءاضأ  هتیار  ّزه  اذإف 
 . ًالجر نیعبرأ  هّوق  ّلجوّزع  هَّللا  هاطعأو 

ار دوخ  كرابم  تسد  ماگنه  نآ  رد  تخاس ، دـهاوخ  نشور  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  دروآرد  رازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هک  یماگنه 
درم لهچ  يورین  وا  هب  دنوادخ  ددرگ و  نهآ  ياه  هراپ  زا  رت  مکحم  شبلق  هک  نآ  رگم  دنامن  ینمؤم  چیه  دراذـگ ، ناگدـنب  رـس  رب 

.دنک تیانع 

نآ روهظ  دنور و  رگیدکی  رادید  هب  اهنآ  دوش و  دراو  اهنآ  ياه  لد  هب  ملاع  نآ  رد  روهظ  یلاحشوخ  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  ینانمؤم  و 
(1) .دنهد تراشب  هدژم و  مه  هب  ار  ترضح 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  باتک  نامه  رد   - 64  / 577

.دنز یم  نیمز  رب  تشگنا  اب  تسا و  هتفر  ورف  رکف  رد  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میالوم  تمدخ 

هب یلیامت  ایآ  ینز ، یم  نیمز  هب  تشگنا  اب  منیب و  یم  هشیدنا  رکف و  لاح  رد  ار  امـش  تسا  هدش  هچ  نانمؤم ،  ریما  يا  مدرک : ضرع 
؟ يا هدرک  ادیپ  ایند 

ایند هب  نم  لسن  زا  هک  يدنزرف  هرابرد  یلو  مدشن ، لیام  ایند  هب  كاخ و  بآ و  نیا  هب  مه  زور  کی  یتح  دـنگوس ، ادـخب  هن  دومرف :
.مدرک یم  رکف  تسا ، نم  دنزرف  نیمهدزای  دمآ و  دهاوخ 

.نورخآ اهیف  يدتهیو  ماوقأ  اهیف  ّلضی  هبیغو ، هریح  هل  نوکت  ًاملظو ، ًاروج  تئلم  امک  ًالدع  اهُألمی  ّيدهملا  وه 

رد هک  تسا  یتریح  یتبیغ و  ار  وا  دشاب ، هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  يدـهم  وا 
دنوش یهارمگ  راچد  یهورگ  نآ 

.465 يرولا : مالعإ  35/51 ح4 ، راونألا :  راحب  653/2 ح 17 ، نیدلا : لامک  - 1
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(1) .دنبای تیاده  رگید  یهورگ  و 

؟ دش دهاوخ  عقاو  دییامرف  یم  هچنآ  ایآ  نانمؤم ،  ریما  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : غبصا 

تما نیا  دارفا  نیرتـهب  اـهنآ  غبـصا ،  يا  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  رما  نیا  هک  یناد  یم  هچ  وـت  و  تسا ، یمتح  نآ  عوـقو  يرآ  دوـمرف :
.درک دنهاوخ  جورخ  ترتع  نیا  نیرترب  اب  هک  دنتسه 

؟ دش دهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  درک : لاؤس  غبصا 

(2) .تسا اهتمکح  اهفده و  هدارا  رایتخا و  وا  يارب  هک  دهد  یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  هاگنآ  دومرف :

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 65  / 578

و تسا ،  نم  تعاـطا  وا  تعاـطا  و  نم ، راـتفگ  وا  راـتفگ  و  نم ،  رما  وا  رما  تسا ،  مالـسلا  هـیلع  یلع  مدـنزرف  نـم  زا  دـعب  ياوـشیپ 
یم شردپ  تعاطا  وا  تعاطا  و  شردپ ،  راتفگ  وا  راتفگ  و  شردپ ،  رما  وا  رما  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  مدـنزرف  وا  زا  دـعب  ياوشیپ 

.دش تکاس  هاگنآ  و  دشاب ، 

؟ تسیک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب  ماما  ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب 

رظتنم ماـما  قح و  هب  مئاـق  شدـنزرف  نسح  زا  دـعب  ياوشیپ  دومرف : سپـس  .تسیرگ  تدـشب  ربـخ  نیا  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا هیلع ) هَّللا  تاولص  )

؟ تسا هدش  هدیمان  مئاق »  ، » ترضح نآ  ارچ  ربمایپ ، دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

 . هتمامإب نیلئاقلا  رثکأ  دادتراو  هرکذ ، توم  دعب  موقی  ّهنأل  دومرف :

وا تماما  هب  دقتعم  هک  یناسک  رتشیب  و  دور ، نایم  زا  شدای  هکنآ  زا  دعب  اریز 

دومرف تسا ؟  ردق  هچ  تبیغ  تریح و  نآ  تّدم  نانمؤم ،  ریما  يا  مدرک  ضرع  تسا :  هدرک  هفاضا  هلمج  نیا  زا  دـعب  یفاک  رد  - 1
رد ءادب  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  نیا  تسا :  هدومرف  نآ  حیضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  لاس .  شـش  ای  هام  شـش  ای  زور  شـش  : 

 . دهد خر  رما  نیا 
60 ینامعن :  هبیغ  338/1 ح7 ، یفاکلا :  462/3 ح 108 ،  هادهلا : تابثإ  11751 ح 18 ، راونألا :  راحب  289/1 ح1 ، نیدلا : لامک  - 2

.425 يرولا : مالعإ  ، 204 صاصتخإلا : ح4 ،
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.دنک یم  مایق  دنرادرب ، تسد  دوخ  داقتعا  زا  دنوش و  ّدترم  دنا  هدوب 

: دومرف تسا ؟ هدش  هدیمان  رظتنم »  ، » ترضح نآ  ارچ  مدرک : ضرع 

.نودحاجلا هرکذب  ئزهتسیو  نوباترملا  هرکنیو  نوصلخملا ، هجورخ  رظتنیف  اهدمأ ، لوطیو  اهماّیأ  رثکی  هبیغ  هل  ّنأل 

نارکنم و  دننک ، یم  راکنا  ار  نآ  ناکاکش  و  دنـشک ، یم  راظتنا  ار  وا  روهظ  صالخااب  نانمؤم  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  وا  يارب  اریز 
.دنریگ یم  هرخسم  هب  ار  وا  دای 

لها سک  ره  و  دندرگ ، یم  كاله  دننک  باتش  هک  اهنآ  دنیوگ ، یم  غورد  یگمه  هک  دنوش  یم  دایز  روهظ  تقو  ناگدننک  نییعت 
(1) .دبای یم  تاجن  وا  تبیغ  نامز  رد  دنک  لوبق  لد  ناج و  اب  هدومرف  دنوادخ  هچنآ  دشاب و  میلست 

میهاربا زا  هعجرلا » تابثا   » باتک رد  ناذاش  نب  لضف  دـیوگ :  یم  هادـهلا » تابثا   » باتک رد  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیـش   - 66  / 579
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  دّمحم  نب 

عادو دوخ  لایع  لها و  اب  داد ، تسد  نم  هب  یناوارف  سرت  تفرگ ، نم  لتق  هب  میمـصت  تقو  نآ  مکاح  فوع  نب  ورمع  هک  یماـگنه 
رارف هک  مدوب  هدرک  ّتین  دوخ  اب  منک و  عادو  زین  ترـضح  نآ  اب  ات  مدمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  میالوم  هناخ  فرط  هب  مدرک و 

.منک

هدراهچ بش  هام  دننامه  شا  هرهچ  هک  دوب  هتسشن  وا  رانک  رد  مدید  ار  يا  هچب  رسپ  مدیسر  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ 
: دومرف نم  هب  منک ، شومارف  متسناد  یم  هچنآ  دوب  کیدزن  درک و  نادرگرس  ّریحتم و  ارم  هک  يروط  هب  دوب  ناشخرد  ینارون و 

.دنک یم  تیافک  وت  زا  ار  وا  ّرش  دنوادخ  اریز  نکن ، رارف  میهاربا ! يا 

.دش رتدایز  مّریحت  ینادرگرس و 

زا هک  تسیک  هّچبرسپ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب 
.داد ربخ  متشاد  رطاخ  رد  هچنآ  نم و  نطاب 

.400 هئیضملا : راونا  ، 436 يرولا : مالعإ  30/51 ح4 ، راونألا :  راحب  378/2 ح3 ، نیدلا : لامک  - 1
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.يدعب نم  یتفیلخو  ینبا  وه  دومرف :

(1) .دوب دهاوخ  نم  نیشناج  نم  زا  سپ  و  تسا ، نم  دنزرف  وا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 67  / 580

هب درک و  یم  هاگن  نآ  هب  هک  مدید  یقرو  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسد  رد  مدش .  بایفرش  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  میالوم  تمدخ 
.تسیرگ یم  تّدش 

؟ تسیچ قرو  نیا  امش ، يادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ؛  لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

ماـن نآ  رد  تسا و  هدومن  هیدـه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دوـمرف :
 : - دومرف هکنآ  ات  درب  مان  بیترت  هب  ار  رگید  ناماما  داد و  همادا  ار  ثیدح  و  نانمؤم -  ریما  ادـخ و  لوسر  مان  و  راگدرورپ ، كرابم 

.دریگ ماقتنا  دنوادخ  نانمشد  زا  دنک و  مایق  راگدرورپ  رما  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تّجح  وا  دنزرف  و 

.ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمیف  رهظی  ّمث  هلیوط  هبیغ  بیغی  يّذلا 

(2) .دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  درک ، دهاوخ  روهظ  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  وا 

لوسر تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش   - 68  / 581
 : دومرف مالسلا  هیلع  ادخ 

لبقی ّمث  ممُـالا ، اـهیف  ّلـضت  هریحو  هبیغ  هل  نوکت  ًاـقلَخو ، ًاـقلُخ  یب  ساـنلا  هبـشأ  یتـینک  هتینکو  یمـسإ  همـسإ  يدـلو  نم  ّيدـهملا 
(3) .ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًاطسقو  ًالدع  ضرألا  ألمیف  بقاثلا  باهشلاک 

نیا هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیـش  و  دـشاب ) یم  یّطخ  تسا و  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  فیلأت  باـتک  نیا   ) ح 12 هعجرلا :  تابثا  - 1
 . تسا هدرک  لقن  700/3 ح 136  هادهلا : تابثا  باتک  رد  ار  ثیدح 

ح 4. نیشیپ :  ردصم  - 2
182 ح2. رثألا : بختنم  ، 66 رثألا : هیافک  71/51 ح 13 ، راونألا :  راحب  286/1 ح1 ، نیدلا : لامک  - 3
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مدرم نیرت  هیبش  تریس  تروص و  ظاحل  زا  وا  نم ،  هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم  نادنزرف  زا  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم
هراتـس هک  باهـش  دـننام  سپـس  دـنوش ، یهارمگ  راچد  ناـمدرم  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  وا  يارب  تسا ، نم  هب 

.دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  یتیگ  دوش و  رهاظ  ناهگان  تسا  یناشخرد 

هدرک تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 69  / 582
: دومرف هک  تسا 

يوذو یئاـقفر  نم  کـلذ  هءادـعأ ، يداـعیو  هءاـیلوأ ، ّیلوتیو  هماـیق  لـبق  هتبیغ  یف  هب  ّمتأـی  وهو  یتیب  لـهأ  مئاـق  كردأ  نمل  یبوط 
(1) .همایقلا موی  َّیلع  یتُّما  مرکأو  یتّدوم ،

، هدومن ادـتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ  ترـضح و  نآ  تبیغ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  ارم  تیب  لـها  مئاـق  هک  یـسک  لاـحب  اـشوخ 
نیرت یمارگ  تمایق  يادرف  دنتسه و  نم  ناتسود  اقفر و  اهنآ  تسا ، هتشاد  نمشد  ار  وا  نانمـشد  تسود و  ار  ترـضح  نآ  ناتـسود 

.دنشاب یم  نم  دزن  تّما 

اـضر ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  تلـص  نب  ناّیر  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 70  / 583
؟ دیتسه رمألا  بحاص  امش  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع 

متـس روج و  زا  هک  روط  نامه  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ملاع  هک  يرمألا  بحاص  نآ  هن  یلو  مرمألا  بحاص  نم  یلب ،  دومرف :
؟  مشاب ترضح  نآ  ینک  یم  هدهاشم  هک  ینامسج  یناوتان  ندب و  فعض  نیا  اب  مناوت  یم  هنوگچ  و  دشاب ، هدش  رپ 

هجو یلع  هرجـش  مظعأ  یلإ  هدـی  ّدـم  ول  یّتح  هندـب  یف  ًاّیوق  بابـشلا  رظنمو  خویـشلا ، ّنس  یف  ناـک  جرخ  اذإ  يذـّلا  وه  مئاـقلا  ّنإو 
ضرألا

72/51 ح 14. راونألا :  راحب  286/1 ح2 ، نیدلا : لامک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . اهروخص تکدکدتل  لابجلا  نیب  حاص  ولو  اهعلقل ،

زا وا  .ددرگ  یم  رهاظ  ناناوج  لکش  هب  یلو  تسا  يریپ  نینس  رد  روهظ  ماگنه  رد  هک  تسا  یسک  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق انامه  و 
یم هشیر  زا  ار  نآ  دنک  زارد  ار  دوخ  تسد  تسا ، نیمز  يور  رب  هک  یتخرد  نیرتگرزب  هب  رگا  هک  تسا  يوق  يردقب  ینامسج  رظن 

.دنزیر یم  ورف  دنشاپ و  یم  مه  زا  اه  گنس  دروآرب  يدایرف  اه  هوک  نایم  رگا  و  دنک ،

هک يردـقب  دوخ  باـجح  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، نم  دـنزرف  نیمراـهچ  دراد ، نامیلـس  متاـخ  یـسوم و  ياـصع  دوـخ  هارمه  هب  وا 
دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  دزاس  یم  راکـشآ  ار  وا  هاگنآ  و  دراد ، یم  هگن  بیاغ  مدرم  ناگدید  زا  دنک و  یم  ناهنپ  دهاوخب 

(1) .دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  هنوگ  نامه 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  نیقیلا »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس   - 71  / 584
: دومرف

نادنزرف زا  و  تسا ، اهنآ  رب  نم  نیشناج  نم و  تّما  ياوشیپ  و  نم ، روما  راد  هدهع  نم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انامه 
 . دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  رظتنم  مئاق  وا 

.رمحألا تیربکلا  نم  ّزعأل  هتبیغ  نامز  یف  هب  لوقلا  یلع  نیتباثلا  ّنإ  ًاریذنو  ًاریشب  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو 

نآ تماما  رب  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  اهنآ  انامه  مشاب ، هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  ات  داد  تلاسر  قح  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دـنگوس 
.دنرت بایمک  رمحا  تیربک  زا  دننامب ، رادیاپ  تباث و  ترضح 

؟ تشاد دهاوخ  یتبیغ  تسا  امـش  نادنزرف  زا  هک  مئاق  ایآ  ادـخ ،  لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هَّللادـبع  نب  رباج 
 . (2)« َنیِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَما  َنیذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلو   » ادخب یلب ، دومرف :

دنادرگ و كاپ  صقن  بیع و  ره  زا  دهد و  رارق  ناحتما  هتوب  رد  ار  نانمؤم  ات  »

،434 يرولا : مالعإ  ، 524/2 هّمغلا : فشک  221 ح2 ، رثألا : بختنم  322/52 ح 30 ، راونألا :  راـحب  376/2 ح7 ، نیدلا : لامک  - 1
225/1 ح 393. مالسلا : هیلع  اضرلا  دنسم  ، 196 هئیضملا : راونا  478/3 ح 173 ، هادهلا : تابثإ 

هیآ 141. نارمع ،  لآ  هروس  - 2
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« . دیامن كاله  ار  نارفاک 

نآ تقیقح  زا  دنناوت  یمن  تسا و  ناهنپ  ادخ  ناگدنب  زا  نآ  شناد  هک  تسا  وا  رارـسا  زا  يّرـس  یهلا و  روما  زا  يرما  نیا  رباج ، يا 
(1) .تسا رفک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  راک  رد  ندرک  کش  اریز ، يوش ، دیدرت  راچد  ینک و  کش  نآ  رد  ادابم  یلو  دنوش ، هاگآ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نالجع  نب  دمحم   - 72  / 585

، ًاّیدهم مئاقلا  یّمس  اّمنإو  روهمجلا ، هنع  ّلضو  رثد ، دق  رمأ  یلإ  مهادهو  دیدجلا ، مالسإلا  یلإ  سانلا  اعد  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
.ّقحلاب همایقل  مئاقلا  یّمسو  هنع ، لولضم  رمأ  یلإ  يدهی  ّهن  أل 

زا نامدرم  هتشگ و  هنهک  هک  يرما  هب  ار  اهنآ  دناوخ و  ارف  هزات  ون و  مالسا  هب  ار  مدرم  دنک  مایق  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق هک  یماگنه 
رد ناشیا  هک  دنک  یم  یئامنهار  يرما  هب  ار  مدرم  اریز  تسا ؛  هدش  هدیمان  يدهم »  ، » مئاق انامه  و  دنک ، تیاده  دنا  هدـش  هارمگ  نآ 

(2) .درک دهاوخ  قح  هب  مایق  اریز  تسا ،  هدش  هدیمان  مئاق »  ، » ترضح نآ  و  دنا ،  هتفر  ههار  یب  هب  دنا و  هدش  اطخ  راچد  نآ 

اجنآ ات  دنک  یم  تیاده  ناهنپ  یفخم و  روما  هب  اریز  تسا ،  هدش  هدـیمان  يدـهم »  » بیاغ ماما  نآ  تسا : هدـش  تیاور   - 73  / 586
هناخ رد  دهاوخ  یم  رفن  کی  یتقو  هک  اجنآ  ات  و  دشک ، یم  ار  وا  هدرک و  رـضاح  دـنا  هدـیدن  یهانگ  وا  زا  نامدرم  هک  ار  يدرم  هک 

(4)  . (3) دنهد تداهش  وا  رب  اهراوید  هک  دسرت  یم  دنک  تبحص  شا 

461/3 ح 107. هادهلا : تابثإ  ، 188 رثألا : بختنم  126/38 ح 76 ، راونألا :  راحب  دیدج ،) پاچ   ) باب 201  494 نیقیلا : - 1
527/3 ح 432، هادهلا : تابثإ  ، 461 يرولا : مالعإ  555/3 ح 593 ، هادهلا : تابثإ  30/51 ح7 ، راونألا :  راـحب  ، 411 داشرإلا :  - 2

.464/2 هّمغلا : فشک 
اج همه  رد  و  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  يراکایر  گنرین و  هلیح ،  دـنام ، یمن  یقاـب  قاـفن  يارب  یّلحم  ناـمز  نآ  ینعی  - 3

 . دوش یم  رگ  هولج  دنک و  یم  ذوفن  یگنر  کی  افص و 
.235/1 بصانلا : مازلإ  584/3 ح 786 ، هادهلا : تابثإ  390/52 ح 212 ، راونألا :  راحب  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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وبا لضفم و  هارمه  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یفریص  ریدس  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 74  / 587
هتسشن كاخ  يور  رب  هک  میدید  ار  ترضح  نآ  و  میدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  تمدخ  بلغت  نب  نابا  ریصب و 
نوچمه وا  دوب ، هاـتوک  شیاـه  نیتـسآ  تشادـن و  يا  هقی  نآ  هدوـمن و  نت  هب  تسا  نیمـشپ  یکاـشوپ  هک  يربـیخ  يا  هماـج  تسا ،

نوگرگد شا  هرهچ  گنر  راکشآ و  شکرابم  ياه  هنوگ  رب  هودنا  مغ و  راثآ  درک ، یم  هیرگ  هتخوس  يرگج  اب  هدرم  ناوج  يردام 
: دومرف نینچ  هآ  زوس و  نیا  اب  وا  دوب ، هتخاس  مرّوتم  ار  شنامشچ  ناوارف ، کشا  دوب و  هتشگ 

دقفو دـبألا ، عئاجفب  یباصم  تلـصو  کتبیغ  يدّیـس  يداؤف  هحار  یّنم  تّزتباو  يداهم ، َّیلع  تقّیـضو  يداقر  تفن  کـتبیغ  يدـّیس 
.ددعلاو عمجلا  ینفی  دحاولا  دعب  دحاولا 

بلـس نم  زا  ار  ملد  شمارآ  هدومن و  گنت  نم  رب  شتعـسو  مامت  اب  ار  ایند  و  هدوبر ، مناگدـید  زا  ار  باوخ  وت  تبیغ  نم ! رورـس  يا 
هیامرس هدنکارپ و  ار  ام  عمج  يرگید  زا  دعب  یکی  نداد  تسد  زا  و  هتخاس ، یگشیمه  ارم  تیبصم  وت  تبیغ  نم ! رورس  .تسا  هدرک 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  ام 

دیآ یم  نوریب  ما  هنیس  زا  هتشذگ  ياه  تبیصم  اهالب و  رثارب  هک  یکاندرد  ياه  هلان  دزیر و  یم  ورف  مناگدید  زا  هک  یکـشا  تارطق 
، منک یم  ساسحا  دوخ  نامـشچ  لباقم  رد  ار  هدـنیآ  رتگرزب  ياهالب  رت و  هاـکناج  ياـه  تبیـصم  دـنک ، ادـیپ  ینیکـست  دـهاوخب  اـت 

.تسا هتشگ  نیجع  وت  مشخاب  هک  يراوگان  ثداوح  هدش و  هتخیمآ  وت  بضغ  اب  هک  یتخس  ياهالب 

تـسد زا  ار  دوخ  شوه  لقع و  دوب  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  كانزوس  راـتفگ  كاـندرد و  هثداـح  نیا  هدـهاشم  زا  دـیوگ : ریدـس 
یتبیصم الب و  هدروآ و  يور  ترـضح  نآ  هب  يراوگان  هثداح  هک  میدرک  نامگ  دش و  راد  هحیرج  دمآ و  درد  هب  ام  ياه  لد  میهد ،

: میدرک ضرع  تسا ، هتشگ  دراو  شسّدقم  تحاس  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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يراج تنامـشچ  زا  کشا  نینچ  نیا  هک  هداد  خر  يا  هثداح  هچ  دیامرفن ، نایرگ  ار  وت  نامـشچ  ادخ  تاقولخم ؛  نیرتهب  دـنزرف  يا 
؟ تسا هدناشن  متام  هب  ار  وت  هتخاس و 

باتک رد  زورما  حبـص  امـش ،  رب  ياو  دومرف : ام  هب  هاگ  نآ  دیـشک و  لد  قامعا  زا  كاندرد  قیمع و  یهآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هدنیآ هتشذگ و  ياهدادیور  مامت  اه و  تبیصم  اهالب و  اهریم ، گرم و  هب  طوبرم  ملع  هک  تسا  یباتک  نآ  و  مدرک -  یم  هاگن  رفج 

نآ رد  تسا -  هداد  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دراد ، رب  رد  ار  ناهج 
شرمع و  دـشک ، یم  ازارد  هب  شتبیغ  دوش ، یم  بیاغ  اه  هدـید  زا  وا  مدرک ، لّمأت  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق تدـالو  هراـبرد  باـتک 

رد تبیغ  ندش  ینالوط  زا  ناوارف  ياهدیدرت  ّکش و  دـنوش ، یم  ناحتما  يراتفرگ و  راچد  نامز  نآ  رد  نانمؤم  ددرگ ، یم  ینالوط 
هتـشر نآ  دندرگ و  یم  جراخ  مالـسا  هب  دهعت  زا  و  دنوش ، یم  ّدترم  دوخ  نید  زا  اه  نآ  رتشیب  و  دـنک ، یم  ادـیپ  هار  اه  نآ  ياه  لد 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  یتیالو  هتشر  نامه  نآ  دننک و  یم  زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  مالسا  هب  دایقنا 

 . (1)« هُِقنُع یف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلأ  ٍناْسنإ  َّلُکَو  »

« . میداهن وا  ندرگ  رد  ار  یناسنا  ره  تاردقم  »

.تشگ هریچ  نم  رب  ناوارف  هّصغ  مغ و  و  مدرک ، ادیپ  یگتسکش  لد  اهنآ  لاوحا  هعلاطم  زا 

کیرـش ار  ام  یناد  یم  هچنآ  زا  یـضعب  رد  هدب و  رارق  دوخ  فطل  دروم  راذگب و  تنم  ام  رب  ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  میدرک : ضرع 
: دومرف .نادرگ 

ار وا  تدالو  .تخاس  دـهاوخ  يراج  ام  مئاق  هرابرد  هدـش  عقاو  ناربمایپ  زا  نت  هس  يارب  هک  ار  ینایرج  هس  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
دننامه ار  نآ  ندش  ینالوط  و  یسیع ،  تبیغ  دننام  ار  شتبیغ  و  یسوم ، تدالو  نوچمه 

هیآ 13. ءارسإ ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نآ رمع  رب  یلیلد  ار  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  دوخ  حلاص  هدنب  رمع  و  تسا ، هدومن  رّدـقم  حون  ترـضح  نایرج  ندـش  ینالوط 
.تسا هداد  رارق  ترضح 

.مینک كرد  رتهب  ار  بلطم  ات  دیئامن  نایب  يرتشیب  حیضوت  حرش و  اهنآ  زا  کی  ره  هرابرد  میدرک : ضرع 

مالـسلا هیلع  یـسوم  تسد  هب  شتموکح  يدوبان  هک  تفایرد  نوعرف  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  تدالو  هب  عجار  اّما  دومرف :
وا بسن  هب  ار  نوعرف  اهنآ  دننک ، رـضاح  وا  دزن  ار  دـننک ) یم  ییوگ  بیغ  ییوگـشیپ و  هک  ییاهنآ  ینعی   ) نانهاک داد  روتـسد  تسا 

ینب زا  رادراب  نانز  مکـش  ات  داد  نامرف  دوخ  نارومأم  هب  نوعرف  نآ  زا  سپ  تسا ، لیئارـسا  ینب  زا  وا  هک  دنتفگ  دـندرک و  یئامنهار 
ار دازون  رازه  تسیب  زا  رتشیب  هار  نیا  رد  و  دـنناسر ، لتق  هب  ار  وا  دـشاب  رـسپ  هک  یتروص  رد  دـننک  یـسررب  دنفاکـشب و  ار  لیئارـسا 

 . دشن نکمم  شیارب  مالسلا  هیلع  یسوم  نتشک  دنتشک و 

تنطلـس هک  دندیمهف  یتقو  ساّبع  ینب  هیما و  ینب  روط  نامه  دـنک ،  ظفح  ار  وا  هک  دوب  هدومرف  هدارا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز 
ییاناوت مامت  و  دنتساخرب ، ینمشد  هب  وا  اب  تفر  دهاوخ  نیب  زا  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق تسد  هب  نارگمتـس  ناهاشداپ و  همه  اهنآ و 

هَّللا تاولـص   ) دوعوم يدـهم  هکنیا  عمط  هب  دـنتفرگ  راکب  وا  لـسن  ندرک  عطق  مالـسلا و  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لـها  نتـشک  رد  ار  دوخ 
نیملاظ زا  یکی  يارب  دوخ  راک  زا  هک  دیزرو  عانتما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یلو  دنـشکب ، ار  وا  شدلوت  زا  لبق  دیاین و  ایندـب  هیلع )
نـشور لـماک  روطب  ار  ناـهج  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم روهظ  اـب  دـنادرگ و  لـماک  ار  دوخ  روـن  هک  دوـمرف  هدارا  و  درادرب ، هدرپ 

 . دشابن دنیآ  شوخ  ار  ناکرشم  هچ  رگ  دنادرگ 

كرابت و دنوادخ  یلو  تسا  هدش  هتشک  وا  هک  دنتفگ  قافتا  هب  يراصن  دوهی و  مالـسلا :  هیلع  یـسیع  ترـضح  تبیغ  هب  عجار  اّما  و 
: دومرف درک و  بیذکت  ار  نانآ  راتفگ  یلاعت 

 . (1)« مَُهل َهِّبُش  ْنِکلَو  ُهُوبَلَص  امَو  ُهُولَتَق  امَو  »

« . دش هبتشم  نانآ  رب  بلطم  هکلب  دنتخیواین  راد  هب  دنتشکن و  ار  وا  »

 . هیآ 157 ءاسن ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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دنیوگب دنزادرپب و  ییوگ  هوای  هب  یضعب  دننک ، راکنا  شتبیغ  ندش  ینالوط  رطاخب  ار  وا  تّما  زین  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق تبیغ  رد 
هدوب میقع  مهدزای  ماما  هک  دنیوگب  دـنوش و  رفاک  يا  هدـع  تسا ، هتفر  ایند  زا  هتفای و  دـلوت  دـنیوگ  یهورگ  تسا ، هدـشن  دـّلوتم  وا 
مئاق حور  دنیوگب  هدرک و  نایـصع  ار  ادخ  يا  هفیاط  دنوش ، لئاق  نآ  زا  رتشیب  ماما و  هدزیـس  هب  دنوش و  جراخ  نید  زا  یعمج  تسا ،

.دیوگ یم  نخس  رگید  یسک  رکیپ  رد  هیلع ) هَّللا  تاولص  )

باذـع تبوقع و  دـنوادخ  زا  یتقو  هک : تسا  رارق  نیا  زا  وا  ياه  هدـعو  نتخادـنا  ریخأت  و  مالـسلا ،  هیلع  حون  ترـضح  نایرج  اـّما 
امرخ هتسه  تفه  اب  ار  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینعی  نیمألا  حور  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درک  تساوخ  رد  دوخ  موق  يارب  ار  ینامـسآ 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  وا  يوسب 

مباذع زا  يا  هقعاص  اب  ار  اهنآ  مهاوخ  یمن  دنتـسه ، نم  ناگدنب  ناگدیرفآ و  اهنیا  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ربمایپ ، يا 
ار دوخ  موق  ریگ و  راـکب  ار  دوخ  شـشوک  ناوت و  سپ  دوش ، تّجح  ماـمتا  اـت  ینک  توعد  رتشیب  ار  اـهنآ  هکنیا  رگم  منادرگ  دوباـن 
رد هک  نک  تشک  ار  اه  هتـسه  نیا  نمـض  رد  داد ، مهاوخ  شاداپ  وت  هب  تامحز  نیا  ربارب  رد  نم  نک ، توعد  قح  فرط  هب  هراـبود 
نآ هب  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ار  ینانمؤم  و  دوب ، دهاوخ  یـشیاشگ  جرف و  وت  يارب  اهنآ  ندیـسر  رمث  هب  ندرک و  دشر  ندـیئور و 

.هدب تراشب 

ادـخ زا  ار  هدـعو  نآ  ندرک  یلمع  دومن  ادـیپ  راب  گرب و  دـیدرگ و  يوق  شیاه  هقاس  درک و  دـشر  دـییور و  ناتخرد  هک  یماـگنه 
هار رد  ار  دوخ  شالت  ربص و  دراکب و  ناـتخرد  نیا  ياـه  هتـسه  زا  رگید  راـب  داد  روتـسد  وا  هب  ناـمحر  دـنوادخ  یلو  درک ، اـضاقت 

.دزاس رت  مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  دریگ و  راکب  مدرم  توعد 

نید زا  دندش و  دـترم  رفن  دصیـس  اهنآ  نایم  زا  تفگ ، ار  نایرج  دنتـشاد  نامیا  وا  هب  هک  یهورگ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح 
دنوادخ سپس  دش ،  یمن  ادیپ  یفّلخت  شراگدرورپ  هدعو  رد  دوب  قح  دنک  یم  اعدا  حون  هچنآ  رگا  دنتفگ : دنتـشادرب و  تسد  دوخ 

تبون ره  داد و  ماجنا  راب  تفه  ار  لمع  نیا  مالـسلا  هیلع  حون  هکنیا  ات  درک  یم  رارکت  ار  دوخ  نامرف  تبون  ره  رد  یلاـعت  كراـبت و 
رفن دنچ  داتفه و  هب  اهنآ  دادعت  ات  دنتشگ  یم  رب  نید  زا  نانمؤم  زا  یهورگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دومرف داتسرف و  یحو  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دیسر ، 

ییاهنآ و  دیدرگ ، رادومن  اه  شیالآ  زا  رود  حضاو و  روطب  قح  ینعی  دز ، رانک  ار  کیرات  ماش  دـش و  راکـشآ  نشور  حبـص  نونکا 
.دندرک رهاظ  ار  دوخ  دادترا  دنتشاد  یکاپان  تشرس  تنیط و  هک 

هتـشاذگ یقاب  دندش  دترم  يدعب  لحارم  رد  هک  ار  یـصلاخان  نانمؤم  نآ  مدرک  یم  كاله  ار  نارفاک  لّوا  هلحرم  نامه  رد  نم  رگا 
نیـشناج نیمز  رد  ار  نانآ  مرادهگن و  دـنا  هدز  گنچ  وت  توبن  هتـشر  هب  هک  ار  یـصلاخ  نانمؤم  متفگ -  هک  هیلوا  هدـعو  هب  مدوب و 

چیه نودـب  هناصلاخ و  ارم  اـت  منک  لیدـبت  شمارآ  ناـما و  نما و  هب  ار  ناـشیا  تشحو  سرت و  میاـمن و  تیوقت  ار  ناـشنید  مزاـس و 
 . مدوب هدیشوپن  لمع  هماج  عقاو  رد  دننک -  تدابع  دنشاب  هتشاد  لد  رد  هک  يا  ههبش  کش و 

یم هکیلاـح  رد  دـشاب  اـهنآ  يارب  نم  فرط  زا  شمارآ  تینما و  هب  تشحو  سرت و  لیدـبت  رارقتـسا و  ینیزگیاـج و  نـیا  هنوـگچ  و 
دترم جیردت  هب  تسا  هدوب  یهارمگ  عویش  قافن و  راثآ  زا  هک  ناشدیلپ  نطاب  تشرس و  یکاپان  نامیا و  فعـض  رطاخب  اهنآ  متـسناد 

؟ دندرگ یمرب  نید  زا  دنوش و  یم 

هب نآ  شوخ  هحیار  دندرک و  یم  هدهاشم  دش  هداد  ناشنانمـشد  تکاله  ینیـشناج و  تقو  نینمؤم  هب  هک  ار  یتنطلـس  اهنآ  رگا  سپ 
اب ینمشد  يانب  دیدرگ ، یم  رت  مکحم  رت و  هتسویپ  ناشیا  ياه  لد  یهارمگ  هتشر  رتدیدش و  اهنآ  یناهنپ  قافن  دیـسر  یم  ناشماشم 
نآ دنریگ و  رایتخا  رد  ار  یهن  رما و  مامز  ات  دنتخادرپ  یم  گنج  هب  تسایر  ندروآ  تسدب  رد  اهنآ  اب  دنتشاذگ و  یم  دوخ  ناردارب 

؟ ددرگ رشتنم  نانمؤم  رما  دبای و  رارقتـسا  نید  گنج ، عوقو  اهنآ و  يزیگنا  هنتف  اب  دوب  نکمم  هنوگچ  .دنهد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار 
.دش یمن  يزیچ  نینچ  زگره 

: دش باطخ  حون  ترضح  هب  لحارم  نیا  ندش  یط  زا  سپ  و 

 . (1)« اِنیْحَوَو اِنُنیْعِأب  َْکلُفلا  ِعَنْصاَو  »

«. وش لوغشم  ام  وتسد  هب  ام و  روضح  رد  یتشک  نتخاس  هب  »

يدهم ترضح  دروم  رد  نایرج  نیمه  دننام  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیآ 37. دوه ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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زا ناـمیا  و  دوـش ،  راکـشآ  شیـالآ  زا  رود  هب  تقیقح  اـت  دـشک  یم  ازارد  هب  وا  تـبیغ  نارود  دـیآ ، یم  شیپ  هـیلع ) هَّللا  تاولـص  )
قاـفن ترـضح  نآ  هدرتـسگ  تینما  تموکح و  يرارقرب  تفـالخ و  ماـگنه  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ییاـهنآ  و  ددرگ ،  ادـج  یـصلاخان 

.دنوش دترم  هدرک و  راکشآ  ار  دوخ  كاپان  نطاب  نارود  نآ  زا  لبق  دننک  ینکفا 

 ، رکبوبا هرابرد   (1) فالختـسا نیکمت و  هیآ  هک  دنرادنپ  یم  اه  یبصان  نیا  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دـیوگ : لّضفم 
.تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع ، 

تردق دندنـسپب  ار  نآ  لوسر  ادخ و  هک  ینید  ینامز  هچ  رد  دنکن ، تیاده  ار  اه  یبصان  ياه  لد  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
فرطرب اـه  هنیـس  زا  ار  دـیدرت  ّکـش و  و  دروآ ، نوریب  اـهلد  زا  ار  تشحو  سرت و  دـنک و  رارقرب  تّما  ناـیم  رد  ار  ّتینما  هک  تفاـی 

اه و يزیگنا  هنتف  اهناملـسم و  ندش  دـترم  همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  رد  و  نیبصاغ ، نآ  زا  یکی  نارود  رد  دـیامن 
؟ دوب نارفاک  اهنآ و  نیب  هک  اه  يزورفا  گنج 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

هدعو هک  دـندرک  نامگ  دـندش و  سویأم  نالوسر  هک  اجنآ  ات   » (2)« انُرْـصَن مُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَـق  ْمُهَّن  اوُّنَظَو أ  ُلُسُّرلا  َسْأیَتْسا  اَذإ  یّتَح  »
« . دیسر اهنآ  هب  ام  يرای  ترصن و  ماگنه  نآ  رد  دش  دهاوخ  فالخ  ادخ  ترصن 

، دیامرف رّدقم  شیارب  یتّوبن  ات  درکن  ینالوط  ار  وا  رمع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلعرضخ  ترـضح  ینعی  حلاص  هدنب  اّما  و 
یتماما ای  دنک ، خسن  نآ  اب  ار  هتشذگ  ناربمایپ  نیئآ  تعیرش و  هک  دهد  رارق  شیارب  ینیئآ  تعیرـش و  ای  و  دنک ، لزان  وا  رب  یباتک  ای 

راداو وا  زا  يوریپ  هب  ار  شناگدنب  دنک و  راذگاو  وا  هب 

مِِهْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرألا  یف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  مُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   : » هیآ 55 رون ،  هروـس  - 1
هدومرف هدـعو  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناـسک  هب  دـنوادخ  ...مَُهل » یـضَتْرا  يذَّلا  مُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو 

ار نانآ  هدیدنـسپ  نید  تخاس و  نیـشناج  ار  ناینیـشیپ  هکنانچ  دزاس ،  نیـشناج  دـهد و  تفـالخ  نیمز  يور  رد  ار  ناـشیا  هک  تسا 
 . دیشخب تردق 

هیآ 110. فسوی ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ترـضح رمع  هک  دوب  هدش  ردقم  نینچ  راگدورپ  یلزا  ملع  رد  نوچ  هکلب  دـهد ، ماجنا  وا  ات  دـنک  بجاو  وا  رب  ار  یتعاطا  ای  دـیامن ،
رمع دنزیخ ، یمرب  راکنا  هب  شناگدنب  زا  يا  هّدع  هک  تسناد  یم  و  ددرگ ، ینالوط  وا  تبیغ  ناراود  رد  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم

اب و  دشاب ، هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق رمع  لوط  رب  مکحم  یلیلد  ات  داد  رارق  ینالوط  ار  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  دوخ  حلاص  هدنب 
دنوادـخ رب  یناـهرب  تّـجح و  مدرم  يارب  و  دـنامن ، اـهنآ  يارب  يرذـع  دـننک و  در  ار  نـیرکنم  نـیفرحنم و  لـیلد  نآ  هـب  لالدتــسا 

(1) .دشابن

ره رد  نیمز  فارطا  رد  دـنک  مایق  هادـف ) انحاورا   ) مئاق هک  یماـگنه  دـسیون : یم  تبیغ »  » باـتک رد  هللا  همحر  یناـمعن   - 75  / 588
: دیامرف یم  وا  هب  دزاس و  یم  هناور  ار  یصخش  فرط 

.اهیف امب  لمعاو  کّفک  یلإ  رظناف  هیف ، ءاضقلا  فرعت  الو  همهفت  ام ال  کیلع  درو  اذإف  کّفک ، یف  كدهع 

فک هب  يدیمهفن  ار  نآ  هک  داد  خر  تیارب  يا  هیـضق  يدش و  یلکـشم  راچد  نامز  ره  دـشاب ، یم  تتـسد  فک  رد  وت  راک  روتـسد 
.نک لمع  ینیب  یم  نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  دوخ  تسد 

دنسیون و یم  يزیچ  دوخ  ياه  مدق  رب  دنسر  یم  جیلخ  رانک  هک  یماگنه  اهنآ  دنک ، جیسب  لوبناتسا )  ) هینطنطسق يوس  هب  يرکـشل  و 
نینچ دنتسه و  وا  باحصا  اهنیا  دنیوگ : دوخ  اب  دننک  هدهاشم  بآ  يور  رب  ار  اهنآ  نتفر  هار  هک  نایمور  دنور ، یم  هار  بآ  يور  رب 

یم دراو  يزوریپ  اب  اهنآ  دنیاشگ و  یم  اهنآ  يور  هب  ار  رهش  هزاورد  ماگنه  نیا  رد  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  وا  دوخ  سپ  دنراد ، یتردق 
(2) .دنهد یم  نامرف  اهنآ  هرابرد  دنهاوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  دنوش و 

تابثإ 258 ح 12 ، رثألا : بختنم  ثیدح ،) زا  يا  هراپ   ) 219/51 ح9 و 47/13 ح 15 راونألا :  راحب  352/2 ح 50 ، نیدلا : لامک  - 1
هبیغ 176/2 ح 1301 ، مراکملا : لایکم  ، 179 هئیضملا : راونا  ، 284/1 بصانلا : مازلإ  ثیدـح ،) زا  يا  هراپ   ) 475/3 ح 162 هادهلا :

.104 یسوط : 
.287/2 بصانلا : مازلإ  365/52 ح 144 ، راونألا :  راحب  319 ح 8 ،  ینامعن :  هبیغ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  وا  و  هیلع ،  هَّللا  ناوضر  ینسح  میظعلادبع  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 76  / 589
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ترضح  نآ  و  ، 

یلع مهنم  تبث  نمف  الأ  هنودجیالف ،  یعرملا  نوبلطی  هتبیغ ،  یف  معنلا  نالوج  نولوجی  هعیـشلاب  ّینأک  لیوط ، اهدـمأ  هبیغ  اّنم  مئاقلل 
.همایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  وهف  همامإ ، هبیغ  دمأ  لوطل  هبلق  سقی  ملو  هنید ، 

لابندب هدنکارپ  يا  هلگ  دننام  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  منیب  یم  ار  نایعیـش  ایوگ  تسا ، ینالوط  شتّدـم  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب 
تبیغ تدم  ندش  ینالوط  رطاخب  شبلق  دنامب و  تباث  دوخ  نید  رب  اهنآ  زا  کی  ره  دینادب  .دـنبای  یمن  ار  نآ  دـندرگ و  یم  هاگارچ 

.دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم و  اب  تمایق  يادرف  دوشن  تواسق  راچد 

ناهنپ ناگدـید  زا  وا  یفخم و  شتدالو  نیمه  رطاخب  و  تسین ، وا  ندرگ  رب  سک  چـیه  تعیب  دـنک  مایق  یتقو  ام  مئاـق  دومرف : سپس 
(1) .تسا

دـندش و بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  نایعیـش  زا  یعمج  دـنک : یم  لقن  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 77  / 590
.دیئامرفب یتاشرافس  ام  هب  میراد  اضاقت  امش  زا  میتسه  قارع  مزاع  ام  دندرک : ضرع 

اهنآ دننک و  کمک  فیعض  صاخشا  هب  ینید ) ای  یمسج و  رظن  زا   ) دنتـسه يوق  امـش  نایم  رد  هک  یناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک ار  ام  رما  دینکن ، شاف  هدنکارپ و  ار  ام  رارسا  دننک ، ششخب  ناسحا و  ارقف  هب  دنشاب  یم  دنمتورث  هک  یناسک  و  دنیامن ، تیوقت  ار 
ای دیناد  یم  هچنآ  اب  دوب  فلاخم  هک   ) دیـسر امـش  هب  ام  زا  یثیدح  هاگره  و  دیزاسن ، رـشتنم  تسا  تماما  نوئـش  تیالو و  هب  طوبرم 

رب ادخ  باتک  زا  دهاش  ود  ای  دهاش  کی  رگا  دوبن ) نانیمطا  دروم  نآ  يوار 

255 رثألا : بختنم  464/3 ح 115 ، هادهلا : تابثإ  ، 426 يرولا : مالعإ  109/51 ح1 ، راونألا :  راحب  303/1 ح 14 ، نیدلا : لامک  - 1
ح3.
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.دوش نشور  ناتیارب  دینک و  شسرپ  نآ  هرابرد  ات  دینکن  لمع  نآ  هب  دینک و  يراددوخ  هنرگ  دینک و  لمع  نآ  هب  دیتفای  نآ 

نیرـشع رجأ  لثم  هل  ناک  انّودـع  لـتقف  هعم  جرخف  اـنمئاق  كردأ  نمو  مئاـقلا ، مئاـصلا  رجأ  لـثم  هل  رمـألا  اذـهل  رظتنملا  ّنأ  اوملعاو 
.ًادیهش نیرشعو  هسمخ  رجأ  لثم  هل  ناک  انمئاق  عم  لُتق  نمو  ًادیهش ،

، تشاد دهاوخ  راد  هدـنز  بش  راد  هزور  شاداپ  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  همیرک  تلود  يرارقرب  ینعی   ) رما نیا  رظتنم  هک  دـینادب  و 
رد هک  یسک  و  دنهد ،  وا  هب  دیهش  تسیب  شاداپ  دناسر  لتق  هب  ار  ام  نانمـشد  دیامن و  جورخ  وا  اب  دنک و  كرد  ار  ام  مئاق  سک  ره 

(1)  . تشاد دهاوخ  دیهش  جنپ  تسیب و  شاداپ  دوش  دیهش  ترضح  نآ  يرای  هار 

لکـش و هدرک ،  ترایز  ار  یتوکلم  لامج  نآ  هدـش و  هادـف  انحاورا  رـصع  ماـما  روضح  بایفرـش  هک  راـیزهم  نب  یلع   - 78  / 591
: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  ترضح  نآ  لیامش 

هاتوک و یلیخ  هن  تشاد  بسانتم  یمادنا  دوب ،  نمادکاپ  راگزیهرپ و  هدنشخب ، وخ ، شوخ  .دوب  ورس  هخاش  دننامه  اسر  شکرابم  دق 
.دوب هناش  راهچ  لدتعم و  هکلب  دنلب ، یلیخ  هن 

شا هنوگ  ود  و  هدـمآرب ، نایم  کیراب و  ینیب  ینامک ، هدیـشک و  اهوربا  نشور ، ینارون و  ترـضح  نآ  یناشیپ  درگ ،  شکراـبم  رس 
.دوب راومه  مرن و 

ربنع يور  رب  هک  دوب  کشم  يا  هراپ  دننامه  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب   ، » ربنع هضارضر  یلع  کسم  تاتف  ّهنأک  لاخ  نمیألا  هّدخ  یلع 
(2) « . تشاد رارق  هدش  درخ 

دینک هعجارم  اجنآ  هب  عالّطا  يارب  تسا ،  هدروآ  نآ  لیذ  رد  ینالوط  حرش  73/75 ح 21 و  راونألا :  راحب  222/2 ح4 ، یفاکلا :  - 1
.

: یلولا هرـصبت  فالتخا ، ) یمک  اب   ) نمض ح 23  468/2 نیدلا : لامک  نمض ح6 ،  11/52 راونألا :  راـحب  ، 159 یـسوط :  هبیغ  - 2
رطس 1.  114
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دایرف ینامـسآ  يدانم  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق جورخ  ماـگنه  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ : یم  هفیذـح   - 79  / 592
: دروآرب

.هّکمب اوقحلاف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هُّما  ریخ  رمألا  ّیلوو  نیراّبجلا ، هّدم  مکنع  عطق  سانلا  اهّیأ 

هّکم رد  ار  دوخ  دیدرگ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تما  نیرتهب  روما  تسرپرس  دیسر و  نایاپ  هب  نارگمتـس  نارود  مدرم ، يا 
 . دیناسرب وا  هب 

هراپ نوچ  ییاه  لد  دـنزور و  ناریـش  بش و  نایاسراپ  هک  اهنآ  قارع ، ناگدـیزگرب  ماش و  زا  لادـبا  رـصم ، زا  ءابجن  ماـگنه  نآ  رد 
(1) .دننک تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  دنناسرب و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  و  دنوش ، جراخ  دنراد  نهآ  ياه 

 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد   - 80  / 593

یف ّکش  اهبوشیال  دیدحلا  ربز  مهبولق  ّنأک  لاجرو  تیوط ، ذنم  رشنت  مل  هیارو  هّضف ، الو  بهذب  وه  ام  ناقلاطلاب  زنک  مالسلا  هیلع  هل 
 . نابقعلا مهلویخ  یلع  أک ّن  اهوبّرخ ، ّالإ  هدلب  مهتایارب  نودصقیال  اهولازأل ، لابجلا  یلع  اولمح  ول  رجحلا ، نم  ّدشأ  هَّللا  تاذ 

هک دنتسه  ینادرم  هکلب  تسین  هرقن  الط و  زا  هک  تسا  ناقلاط  رد  ییاه  هریخذ  اه و  جنگ  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدهم ترـضح  يارب 
رد و  تسین ، هتخیمآ  یّکـش  هنوگ  چـیه  اب  تسا و  نیقی  زا  راشرـس  ادـخ  هب  داقتعا  رد  مکحم و  نهآ  ياه  هراپ  نوچ  اـهنآ  ياـه  لد 

مچرپ اب  يرهش  ره  هب  دننک ، یمرب  ياج  زا  ار  اهنآ  دنروآ  موجه  اه  هوک  هب  رگا  هک  دنتسه  اهگنس  زا  رت  تخـس  يرادیاپ  تمواقم و 
.دنزاورپ زیت  یباقع  اه  بکرم  يور  رب  ایوگ  دننک ،  بارخ  ار  نارگمتس  هاگیاپ  هدرک و  فّرصت  ار  اجنآ  دنروآ  يور  دوخ  ياه 

اب ار  وا  اه  گنج  رد  و  دـنریگ ، یمربرد  ار  وا  و  دنـشک ، یم  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) ماـما بسا  نیز  رب  دوخ  تسد  نتـسج  كّربت  يارب 
.دنزاس مهارف  ًاروف  دنک  هدارا  هچنآ  و  دننک ، یم  تظفاحم  دوخ  ناج 

557/3 ح 607. هادهلا : تابثإ  304/52 ح 73 ، راونألا :  راحب  ، 204 صاصتخإلا : - 1
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ناروبنز هزمز  دـننام  ناشزامن  رد  يا  هناقـشاع  ياه  همزمز  دـنزادرپ ، یم  ادـخ  تدابع  هب  دـنباوخ و  یمن  ار  بش  هک  دنتـسه  ینادرم 
هدنب نوچمه  دنزور ، ناریش  بش و  نابهار  دننیشنب ، دربن  ياهبکرم  رب  حبص  ماگنه  دنتـسیا و  اپرب  زاین  زار و  هب  اهبـش  و  دنراد ، لسع 

لیدنق اهنآ  ياهلد  ایوگ  دننازورف و  ياه  غارچ  دننامه  اهنآ  دنرترادربنامرف ، عیطم  ِناگدـنب  زا  هکلب  دوخ  يالوم  نامرف  هب  شوگ  يا 
.دنکانسرت یهلا  تبیه  تمظع و  زا  اهنآ  و  تسا ، رون  ياه 

رد ام  ینعی  تسا  نیـسحلا » تاراَثل  ای   » اهنآ راعـش  دنوش ، هتـشک  دنوادخ  هار  رد  هک  دنراد  وزرآ  دننک و  یم  تداهـش  بلط  ادـخ  زا 
تکرح رد  هام  کـی  تفاـسم  هب  تشحو  بعر و  اـهنآ  شیپاـشیپ  دـننک  یم  تکرح  یتقو  میتسه ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  بلط 

(1) .دیامرف يرای  نادرمریش  نیا  اب  ار  لداع  ياوشیپ  نآ  قح و  ماما  دنوادخ  دنروآ و  يور  دوخ  يالوم  هب  تسا ، 

: تسا هدورس  اهنآ  هرابرد  هک  یسک  فیصوت  هب  دنراوازس  هچ  اهنآ  و 

مهّنج لیّللا  ام  اذإ  موق  هَّلل 

اداّبع نامحرلل  شرفلا  نم  اوماق 

مهّلمتال ایاطم  نوبکریو 

يدان دق  حبصلا  يدانمب  مه  اذإ 

مهل حال  حبصلا  ضایب  ام  اذإ  مه 

ادع دق  لیّللا  تیل  قوشلا  نم  اولاق 

مهدّیسل ایندلا  یف  نوعیطملا  مه 

اداس نم  ّلک  اوداس  همایقلا  یفو 

مهدقفت نیح  مهیلع  یکبت  ضرألا 

اداتوأ ضرألل  اولعج  مّهن  أل 

دنزیخاپب تدابع  يارب  دوخ  ياهرتسب  زا  اهنآ  دناشوپ ،  یم  ار  اج  همه  دوخ  یکیرات  هدرپ  اب  بش  یتقو  هک  تسا  یناگدنب  ادخ  يارب 
.

 . دنوش راوس  تلالم  یگتسخ و  هنوگ  چیه  نودب  دوخ  ياه  بکرم  رب  دنز  ادص  ار  اهنآ  حبص  يدانم  هک  یماگنه  و 
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 . درک یم  ادیپ  همادا  بش  شاک  دنیوگ : قوش  يور  زا  ددرگ  رادیدپ  ناشیارب  حبص  ییانشور  هک  یماگنه  اهنآ 

همه رب  تمایق  رد  و  دننک ،  یم  يرادربنامرف  دوخ  يالوم  رورس و  زا  ایند  رد 

.296/2 بصانلا : مازلإ  307/52 ح 82 ،  راونألا :  راحب  ، 224 مالسإلا : هراشب  - 1
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 . دنیامن یم  يرورس  نارورس 

دنا هدوب  نآ  يرارقرب  ببس  نیمز و  يارب  یمکحم  ياه  خیم  دننامه  اهنآ  اریز  دنک ،  هیرگ  ناشیارب  اهنآ  نداد  تسد  زا  ماگنه  نیمز 
.

نیا هدیدرگ و  انب  هیردنکسا  يانب  زا  لبق  هک  دش  ادیپ  ینامتخاس  سلدنا  نیمزرس  رد  کلملادبع  نارود  رد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رب  رعش 

مهمئاق هَّللا  رمأب  موقی  یّتح 

يدون همسإب  ام  ذإ  ءامسلا  نم 

.دنک ادن  وا  مسا  هب  ینامسآ  يدانم  هک  یتقو  دنک ،  مایق  ادخ  رما  هب  ناشیا  مئاق  هکنآ  ات 

نم هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  داد : باوج  دهد ؟ یم  رـس  ییادن  هچ  يدانم  نآ  هک  دش  لاؤس  يرهز  کلملادبع  زا 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نادـنزرف  زا  يدـهم  وا  هک  دـینادب  مدرم  دـیوگ : هدـنهد  ادـن  هک  تسا  هداد  ربخ 

.تسا

 : دومرف یم  تئارق  دایز  ار  رعش  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

اهنوبقری هلود  سانُا  ّلکل 

(1) رهظت رهدلا  رخآ  یف  انتلودو 

.دوش یم  رهاظ  ناراگزور  رخآ  رد  ام  تلود  و  درب ،  یم  رسب  نآ  راظتنا  رد  هک  تسا  یتلود  ار  یتّلم  ره 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 81  / 594

، ًاروج تئلم  امک  ًالدـع  ضرألا  ألمی  یلیئارـسإ ، مسج  مسجلاو  یبرع  نول  نوللاو  يّردـلا ، بکوکلاـک  ههجو  يدـلو ، نم  ّيدـهملا 
(2) .هنس نیرشع  کلمیو  ّوجلا ، یف  ریطلاو  ءامسلا  لهأ  هتفالخب  یضری 

143/51 ح3. راونألا :  راحب  سلجم 74 ،  نمض ح3   396 قودص :  یلاما  - 1
،486/2 هّمغلا : فـشک  ، 439 هدمعلا : ح 6667 ،  221/4 سودرفلا : 196 ح5 ، تازجعملا : رداوـن  ح 17 ،  441 همامإلا : لـئالد  - 2

رطس 2.  91/51 راونألا :  راحب  ، 185 رثألا : بختنم  143/1 ح3 ، بصانلا : مازلإ  34 ح4 ، رردلا : دقع  118 ح 698 ، نایبلا :
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نوگ مدـنگ  ینعی  برع  نامدرم  گـنر  و  ناـشخرد ، يا  هراتـس  نوچ  شا  هرهچ  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) يدـهم
دندرگ و یم  دونـشخ  اوه  ناگدنرپ  نامـسآ و  لها  وا  تموکح  ینیـشناج و  هب  تسا ، هّثج  يوق  ینعی  یلیئارـسا  ندـب  شندـب  تسا ،

.دنک ییاورنامرف  لاس  تسیب  تّدم 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  باتک  نامه  رد   - 82  / 595

شاعو هملظلا ، تبهذو  ًادـحاو ، راهنلاو  لیللا  راصو  سمـشلا ، ءوض  نع  دابعلا  ینغتـساو  اّهبر  رونب  ضرألا  تقرـشأ  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ 
نول ّيأ  هیلع  نّولتیو  لاط ، امّلک  هیلع  لوطیف  بوثلا  هوسکی  هیراج ، هل  دلویال  مالغ ، هنس  ّلک  یف  هل  دلوی  هنس ، فلأ  هنامز  یف  لجرلا 

(1) .ءاش

ناسکی زور  بش و  دنوش و  زاین  یب  دیـشروخ  رون  زا  مدرم  ددرگ و  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دـنک  مایق  هک  یماگنه  ام  مئاق 
يرتخد دوش و  دلوتم  شیارب  يرسپ  لاس  ره  دنک و  رمع  لاس  رازه  ترـضح  نآ  نامز  رد  یـصخش  اسب  هچ  دورب ، نیب  زا  یکیرات  و 

.دیآرد دهاوخب  هک  یگنر  ره  هب  دوش و  دنلب  وا  دق  ندش  ینالوط  اب  هک  دشوپب  يا  هماج  دیاین ، ایندب  شیارب 

تـسا هدش  تیاور  دسیون :  یم  ناسارخ » ناطلـس  تافو  یف  نازحألا  نارین  جیجأت   » دوخ باتک  رد  دّمحم  نب  اضرلادبع   - 83  / 596
 : دیسر هک  شرعش  نیا  هب  دناوخ ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  یعازخ  لبعد  یتقو  هک 

جراخ هلاحمال  مامإ  جورخ 

تاکربلاب هَّللا  مسإ  یلع  موقی 

.دنک یم  مایق  یهلا  تاکرب  ادخ و  مان  هب  وا  و  درک ، دهاوخ  جورخ  ام  زا  یماما  ریزگان 

573/3 ح 702. هادهلا : تابثإ  454 ح 37 ، همامإلا : لئالد  - 1
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ار رـس  هک  یلاح  رد  داهن و  رـس  رب  ار  تسار  تسد  داتـسیا ، دوخ  كرابم  ياه  مدـق  يور  رب  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: دومرف درک و  اعد  دروآ  دورف  نیمز  فرط  هب  يرادقم 

(1) .ًازیزع ًارصن  هب  انرصناو  هجرخمو ، هجرف  لّجع  ّمهّللا 

.امرف يرای  وا  جرف  اب  ار  ام  و  نک ، باتش  وا  روهظ  جرف و  رد  ادنوادخ ؛ 

 : دیامرف یم  بقاثلا » مجن   » باتک رد  هرس  سدق  يرون  ثّدحم  ام  راوگرزب  داتسا  و 

یضعب ار  هلأسم  نیا  یلو  متفاین ، یهاگآ  دنک  حیرصت  نآ  هب  هک  یتیاور  هب  مالسلا » هیلع  مئاق   » مان ندینش  ماگنه  نتساخرب  هب  تبـسن 
هنیمز نیا  رد  یتیاور  داد : باوج  راوگرزب  نآ  درک ، لاؤس  هللا  همحر  يرئازج  ثّدحم  هون  هَّللادبع  دّیس  رّحبتم  دنمشناد  زا  ءاملع ،  زا 

: تسا نینچ  شنومضم  هک  ما  هدید 

مان نآ  هب  ندرک  مارتحا  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  دـمآ و  نایم  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  فیرـش  مان  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سلجم  رد 
.تساخرب دوخ  ياج  زا  كرابم 

(2) .تسا لوادتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مان  ندینش  هب  تبسن  تنس  لها  نایم  رد  شور  نیا  و 

سّدـقم بادرـس  رد  ندـش  لخاد  ماگنه  ءارماس  رد  راوگرزب  نیا  تسا :  هدـش  لـقن  هرـس  سدـق  سوواـط  نب  دّیـس  زا   - 84  / 597
: درک یم  زاین  زار و  نینچ  سدقم  دوجو  نآ  هک  تسا  هدینش  دنوادخ  اب  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  رصع  ماما  یتوکلم  تاجانم 

.241/1 هّیوضرلا : تامارک  ، 271/1 بصانلا : مازلإ  - 1
ماگنه ندرک  مایق  ّتلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  نآ  رد  و  ، 271/1 بصانلا : مازلإ  ، 523 بقاثلا : مجن  - 2

 ، دراد ینالوط  یتبیغ  وا  اریز  دومرف :  ترضح  نآ  دش .  لاؤس  تسا  هادف ) انحاورا   ) تّجح ترضح  باقلا  زا  هک  مئاق »  » ظفل ندینش 
هب ندروخ  سوسفا  وا و  تلود  روآدای  هک  بقل  نیا  هب  ار  وا  یسک  هک  یماگنه  دراد  شناتسود  هب  هک  یتّبحم  فطل و  يرایـسب  زا  و 

هاگن وا  هب  شراوگرزب  يالوم  هک  ینامز  رادربنامرف  هدـنب  هک  تسا  راوازـس  دـنک و  یم  هاگن  وا  هب  درک  دای  تسا  وا  یئاـهنت  تبرغ و 
ار شجرف  لیجعت  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  درک و  مایق  دـیاب  سپ  دزیخرب ،  دوخ  ياج  زا  دـنک و  مایق  وا  میظعت  رطاـخ  هب  دـنک  یم 

 . دومن اضاقت 
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همایقلا موی  اّنلوو  انّبح  یلع  ًالاکّتإ  اولعف  ام  بونذـلا  نم  مهل  رفغا  ّمهللا  انتیالو ، ءامب  اونجعو  انتنیط  لضاف  نم  اوقلخ  انتعیـش  ّنإ  ّمهللا 
لضافب اهلّقثف  مهنیزاوم  تّفخ  نإو  انئادعأ ، لباقم  همایقلا  موی  مهبقاعتالو  انل ، ًامارکإ  تائّیـسلا ، نم  اوفرتقا  امب  مهذخاؤتالو  مهروُما ،

(1) .انتانسح

اب هک  ار  اهنآ  ناهانگ  ادنوادخ  .دنا  هتشگ  هتشرس  ام  تیالو  بآ  هب  دنا و  هدش  هدیرفآ  ام  تنیط  يدایز  زا  ام  نایعیش  اراگدرورپ !  راب 
رطاخب ار  اهنآ  ام  تشادـگرزب  رطاخب  نک و  راذـگاو  ام  هب  تمایق  رد  ار  ناشیا  روما  و  زرماـیب ، دـنا  هداد  ماـجنا  اـم  یتسود  هب  ءاـکتا 
ناشیا ياه  یبوخ  تانسح و  هّفک  رگا  و  نکن ،  تبوقع  ار  نانآ  نانمشد  لباقم  رد  و  امرفم ،  هذخاؤم  دنا  هدش  بکترم  هک  یناهانگ 

.نادرگ نیگنس  نآ ، رب  ام  تانسح  ندوزفا  اب  دشاب  کبس 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 85  / 598

یندیشون یکاروخ و  امش  زا  یسک  دروآرب : دایرف  ترضح  نآ  يدانم  دنک  جورخ  هّکم  زا  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم ترضح  یتقو 
ره رد  دـنرادرب ، دوخ  اـب  دـنک  یم  لـمح  ار  نآ  يرتـش  هک  یلاـح  رد  ار  مالسلا (2)  هیلع  یـسوم  ترـضح  گنـس  درادنرب ، دوخ  اب 

سک ره  دوش و  ریـس  نآ  ندیـشون  زا  دشاب  هنـسرگ  سک  ره  ددرگ ، ناور  بآ  ياه  همـشچ  گنـس  نآ  زا  دنیآ  دورف  هک  یهاگلزنم 
فجن دراو  هفوـک  تشپ  زا  هکنآ  اـت  دـنوش  هیذـغت  قـیرط  نآ  زا  دـنراد  هارمه  هب  هـک  مـه  یناـیاپراهچ  ددرگ ، باریـس  دـشاب  هنـشت 

(3) .دنوش

رخآ رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  جئارخ »  » باتک رد  يدنوار  بطق 

(. فالتخا یمک  اب   ) 199 نیقیلا : راونا  قراشم  - 1
ناور دش و  هتفاکـش  همـشچ  هدزاود  نآ  زا  ًانیَع ، » هرـشَع  اتَنثا  هنِم  تسَجَْبناَف  : » تسا هدومرف  نآ  دروم  رد  نآرق  هک  یگنـس  نامه  - 2

.دیدرگ
(. فالتخا یمک  اب   ) 188 ح 53 رئاصبلا : 231/1 ح3 ،  یفاکلا :  324/52 ح 37 ، راونألا :  راحب  670/2 ح 17 ، نیدلا : لامک  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : تسا هدوزفا  نآ 

ریس نآ  ندروخ  اب  اه  هنسرگ  ددرگ ، یم  يراج  ریش  بآ و  هتسویپ  روطب  گنس  نآ  زا  دندرک  لزنم  فجن  رد  باحـصا  هک  یماگنه 
(1) .دنوش یم  باریس  اه  هنشت  و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هللا  همحر  هیولوق  نبا   - 86  / 599

یناکت ار  نآ  تسا ، هدیـشوپ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرز  هک  منیب  یم  فجن  رد  ار  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ایوگ 
یم راوس  تسا  گنر  دیفـس  نآ  یناشیپ  هک  هایـس  یبسا  رب  دـناشوپب ، ار  نآ  ابید  يا  هچراپ  اـب  دـنز و  یم  رود  شفارطا  رد  دـهد  یم 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  تسا ، اهنآ  رهش  رد  اهنآ و  اب  هک  دننیب  یم  ار  وا  يرهش  ره  یلاها  دنک ، تکرح  نآ  اب  و  دوش ،

موجه يزیچ  هب  مچرپ  نآ  اب  زگره  دـنک ، یم  زاـب  تسا  یهلا  ترـصن  زا  نآ  هیقب  یهلا و  شرع  ياـه  هیاـپ  زا  نآ  هیاـپ  هک  ار  ملـسو 
.دزاس دوبان  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  درواین 

هحرفلا کلت  هیلع  تلخد  ّالإ  نمؤم  یقبیالو  ًالجر ، نیعبرأ  هّوق  نمؤملا  یطعیو  دـیدحلا  ربزک  هبلق  راص  ّالإ  نمؤم  قبی  مل  اـهّزه  اذإـف 
رـشع هثالثو  هئامثالثو  کَلَم  فلأ  رـشع  هثـالث  هیلع  ّطـحنیف  مئاـقلا ، ماـیقب  نورـشابتیو  مهروبق  یف  نوروازتی  نیح  کـلذو  هربق ، یف 

.ًاکلم

، دـنک ادـیپ  درم  لـهچ  يورین  ددرگ و  تبالـصاب  نهآ  ياـه  هراـپ  نوچ  شبلق  ینمؤـم  ره  دروآرد  زازتـها  هب  ار  مچرپ  هک  یماـگنه 
مئاق مایق  دنور و  رگیدـکی  تاقالم  هب  اهنآ  دوش ،  دراو  اهنآ  هب  ملاع  نآ  رد  روهظ  یلاحـشوخ  يداش و  دـنا  هتفر  ایند  زا  هک  ینانمؤم 

.دنیآ دورف  نامسآ  زا  هتشرف  هدزیس  دصیس و  رازه و  هدزیس  ماگنه  نآ  رد  .دنهد  تراشب  مه  هب  ار  مالسلا  هیلع 

؟ دنتسه ناگتشرف  زا  همه  دایز  دادعت  نیا  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار 

شتآ ناـیم  رد  ار  وا  یتـقو  دـندوب  میهاربا  اـب  هک  یناگتـشرف  .دـش  یتـشک  راوس  یتـقو  دـندوب  حون  اـب  هک  یناگتـشرف  یلب ،  دوـمرف :
اب هک  یناگتشرف  دندنکفا ،

690/2 ح1. جئارخلا :  - 1
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راهچ درب ، الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  یتقو  دندوب  یسیع  اب  هک  یناگتشرف  تفاکش ، لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  یتقو  دندوب  یـسوم 
یم فص  هک  يا  هتـشرف  رازه  و  دنتـشاد ، ناـشن  تمـالع و  دـندوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  هک  يا  هتـشرف  رازه 

نیـسح ماما  يرای  يارب  هک  يا  هتـشرف  رازه  راهچ  و  دندمآ ، وا  يرای  هب  ردب  گنج  رد  هک  يا  هتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  و  دندیـشک ،
ربق رانک  اهنآ  دادن و  اهنآ  هب  ندیگنج  هزاجا  ادهشلادیس  دننک ، دربن  ترضح  نآ  نانمشد  اب  هک  دنتساوخ  دندمآ و  دورف  مالسلا  هیلع 

.تسا روصنم  مانب  يا  هتشرف  اهنآ  سیئر  و  دننک ، یم  هیرگ  وا  رب  تمایق  ات  دندنام و  هدولآ  رابغ  هتفشآ و  ترضح  نآ  فیرش 

یم رئاز  نوچ  و  دـنیوگ ، دـمآ  شوخ  وا  هب  دـنیآ و  وا  زاوشیپ  لابقتـسا و  هب  دور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  هک  يرئاز  ره 
گرم زا  دعب  و  دنناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  دریمب  رگا  و  دننک ، تدایع  وا  زا  دوش  رامیب  رگا  و  دننک ، هقردب  ار  وا  دـنک  عادو  دـهاوخ 

ات دنتـسه  هیلع  هَّللا  تاولـص  مئاـق  ترـضح  ماـیق  رظتنم  دـنا و  هدـنام  نیمز  رد  ناگتـشرف  نیا  همه  و  دـننک ، شزرمآ  بلط  شیارب  وا 
(1) .دنباتش وا  يرای  هب  ترضح  نآ  جورخ  ماگنه 

مرکا ربمغیپ  زا  ترضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  رثألا » هیافک   » باتک رد  هللا  همحر  زاّزخ  یلع  نب  دّمحم   - 87  / 600
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هنیـس رد  وت  زا  مدرم  نیا  هک  ار  ییاه  هنیک  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  یتسه ، نم  ریزو  ردارب و  وت  متـسه ، وت  زا  نم  نمز و  وت ا  یلع ، يا 
رد صاوخ  دامتعا و  دروم  صاخشا  هک  دوش  یم  اپب  هدننک  هراچیب  تخس و  يا  هنتف  نم  زا  دعب  يدوز  هب  و  دننک ، یم  رهاظ  دنراد  اه 
رد دـننیبن ، دوخ  نایم  رد  ار  وت  نادـنزرف  زا  متفه  ماما  دالوا  زا  ماما  نیمجنپ  نایعیـش  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دـننک ، یم  طوقـس  نآ 

هتخوسلد و نیگهودـنا و  وا  قارف  رد  هک  ینمؤم  درم  نز و  رایـسب  هچ  و  دـندرگ ، كانمغ  نامـسآ  نیمز و  لـها  وا  يرود  نادـقف و 
.دننادرگرس

ار رس  سپس  دش ، شوماخ  تخادنا و  ریزب  ار  رس  یتدم  يارب  نآ  زا  سپ 

671 نیدلا : لامک  باتک  رد  فالتخا ) یمک  اب   ) ار تیاور  نیا  و  328/52 ح 48 ، راونألا : راحب  باب 41 ،   233 تارایزلا : لماک  - 1
 . تسا هدش  لقن  530/3 ح 455  هادهلا : تابثا  رد  نآ  زا  یتمسق  و  457 ح 41 ، همامإلا : لئالد  309 ح4 ، ینامعن : هبیغ  ح 22 ،
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: دومرف درک و  دنلب 

مهب ّین  أک  سدقلا  عاعش  نم  دّقوتی  رونلا -  بیبالج  لاق  وأ  رونلا -  بویج  هیلع  نارمع ، نب  یسوم  هیبشو  یهیبشو  یّیمس  یُّماو  یبأب 
.نیقفانملا یلع  ًاباذعو  نینمؤملا  یلع  همحر  نوکی  برقلا  نم  عمسی  امک  دعبلا  نم  عمسی  ءادنب  اودون  اوناک ، نم  سیآ 

زا هک  هتفرگ  ارف  ار  وا  رون  زا  یـششوپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هیبش  نم و  هیبش  مانمه و  هک  یـسک  يادف  مردام  ردپ و 
زا ادن  نآ  هک  دنونـشب  ییادـن  يدـیماان  لاح  رد  هک  منیب  یم  ار  اهنآ  ایوگ  تسا ،  نازورف  هتخورفارب و  راگدرورپ  سدـقم  تاذ  وترپ 

 . تسا باذع  نیقفانم  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  نآ  و  دوش ، یم  هدینش  تخاونکی  روطب  کیدزن  رود و 

؟ تسیچ ادن  نآ  مدرک : ضرع 

؛  دزیخ یم  رب  بجر  هام  رد  هک  تسا  ادن  هس  دومرف :

؛ دندنوادخ تنعل  دروم  نارگمتس  هک  دیشاب  هاگآ  دیآرب : گناب  لّوا  يادن  رد 

؛ دش کیدزن  تمایق  دیآرب : دایرف  مود  يادن  رد 

ینعی  ) نالف نب  نالف  دنوادخ  دیـشاب  هاگآ  دیوگ : هک  دوش  دـنلب  دوش  یم  رهاظ  دیـشروخ  اب  راکـشآ  روطب  هک  یندـب  زا  مّوس  يادـن 
ماگنه نآ  رد  .تخیگنارب  نارگمتـس  يدوبان  يارب  دـسر  یم  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  وا  بسن  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  نسحلا  نب  تّجح 

 . دیامن فرطرب  ناشیا  ياه  لد  زا  هدقع  و  دهد ، افش  ار  نیرظتنم  حورجم  ياه  هنیس  دنوادخ  دسر ، ارف  جرف 

؟ دوب دنهاوخ  يدادعت  هچ  نم  زا  دعب  ناماما  ادخ ، لوسر  يا  مدرک : ضرع 

(1) .تسا ناشیا  مئاق  اهنآ  نیمهن  رفن و  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  تدنزرف  زا  دعب  دومرف :

: دومرف لّضفم  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن   - 88  / 601

رتهب ینک  ادیپ  یهاگآ  قیمع  روطب  نآ  هب  یمهفب و  تسرد  هک  ار  تیاور  کی 

421 ح 1. رثألا : بختنم   ، 285 هّینسلا :  رهاوج  337/36 ح 200 و 108/51 ح 42 ، راونألا :  راحب   ، 158 رثألا :  هیافک  - 1
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.تسا يرون  یتسرد  یتسار و  ره  يارب  تسا و  یتقیقح  یّقح  ره  يارب  انامه  ینک ، لقن  طقف  ار  نآ  هک  تیاور  هد  زا  تسا 

ار ام  دوصقم  میدرک  وگتفگ  زمر  هیانک و  اب  رگا  هکنیا  ات  میناد  یمن  هیقف  ار  دوخ  نایعیـش  زا  کی  چـیه  اـم  مسق  ادـخب  دومرف : سپس 
 . دمهفب

: دومرف ربنم  يور  رب  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.همَُونلا ّالإ  اهنم  وجنیال  هفسکنم  ءایمع  هملظم  ًانتف  مکئارو  نم  ّنإو 

.دننک یم  ادیپ  تاجن  نآ  زا  مانمگ  سانشان و  صاخشا  طقف  هک  دیآ  شیپ  يا  هدیشوپ  روک  کیرات  هنتف  هدنیآ  رد  دینادب 

: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  مانمگ  صاخشا  نانمؤم ،  ریما  يا  دش : هتفگ 

.هنوفرعیالو سانلا  فرعی  يّذلا 

 . مسهفنأ یلع  مهفارسإو  مهروجو  مهملظب  اهنم  هقلخ  یمعیس  هَّللا  ّنکلو  ّلجوّزع  هَّلل  هّجح  نم  ولختال  ضرألا  ّنأ  اوملعاو 

.دنسانش یمن  ار  اهنآ  مدرم  یلو  دنسانش  یم  ار  مدرم  هک  یناسک 

زا دـننک  یم  دوخب  هک  یفارـسا  متـس و  ملظ و  رطاخب  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلو  دـنام ، یمن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  هاـگچیه  نیمز  دـینادب 
.دیامرف یم  مورحم  وا  رادید 

ار وا  اهنآ  دسانش و  یم  ار  مدرم  تبیغ  نارود  رد  وا  یلو  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  شلها  دنامب  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  یتعاس  نیمز  رگا  و 
.دنتخانش یمن  ار  وا  اهنآ  یلو  تخانش  یم  ار  مدرم  فسوی  ترضح  هک  روط  نامه  دنسانش  یمن 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

دش دنهاوخ  یهودنا  ترسح و  هچ  راچد  مدرم ، نیا  رب  ياو   ، » (1)« نوُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ّالإ  لوُسَر  نِم  ْمِهیتْأَی  ام  ِدابِعلا  یَلَع  ًهَرْسَح  ای  »
(2) « . دندرک هرخسم  ار  وا  میداتسرف  اهنآ  يارب  یلوسر  ره  هک 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یفقث  یناه  ّما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 89  / 602

هیآ 30. سی ،  هروس  - 1
 . 112/51 ح 8 راونألا :  راحب  141 ح2 ، ینامعن :  هبیغ  - 2
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كرابت و دنوادخ  باتک  رد  يا  هیآ  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مدیسر ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  ناهاگحبص 
 . تسا هدوبر  منامشچ  زا  ار  باوخ  هدرک و  ناشیرپ  ارم  هتشگ ، ضراع  مبلق  هب  هک  تسا  یلاعت 

ُمِْـسُقا ـالَف   » هفیرـش هیآ  نیا  مدرک : ضرع  نک ؟ لاؤس  نم  زا  تسا و  هیآ  مادـک  وگب  نم  هب  یناـه ؛  ُّما  يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
 . (1)« سَّنُکلا ِراوَجلا  ِسَّنُخلَاب × 

نادناخ نیا  يدهم  وا  نامزلارخآ و  رد  تسا  يدولوم  ناهنپ ،  هراتـس  نآ  زا  دوصقم  تسا ، یـشسرپ  بوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنبای یم  تیاده  یهورگ  و  دنوش ، یم  یهارمگ  راچد  يا  هّدع  نآ  رد  هک  دشاب  یم  یتریح  تبیغ و  شیارب  تسا ،

.هکردأ نمل  یبوط  ایو  هیتکردأ ، نإ  کل  یبوط  ایف 

(2) .دنوش بایفرش  شتمدخ  هب  دننک و  كرد  ار  وا  هک  یناسک  لاحب  اشوخ  ینک و  كرد  ار  وا  رگا  وت  لاحب  اشوخ 

مدیسر مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  تمدخ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  نامحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 90  / 603
؟  دیتسه ّقح  هب  هدننک  مایق  امش  ایآ  ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  و  ، 

ملظ و نیزگیاج  ار  تلادع  دنک و  یم  كاپ  ادـخ  نانمـشد  دوجو  زا  ار  نیمز  هک  مئاق  نآ  یلو  متـسه  قح  هب  مئاق  نم  یلب ،  دومرف :
ینالوط یتّدم  يارب  دوش و  یم  ناهنپ  ناگدید  زا  دراد  دوخ  ناج  رب  هک  یـسرت  رطاخب  و  تسا ، نم  دنزرف  نیمجنپ  وا  دـنک  یم  متس 

.دننام یم  تباث  دوخ  نید  هدیقع و  رب  یهورگ  دنوش و  یم  دترم  يا  هّدع  نارود  نآ  رد  ددرگ ، یم  بیاغ 

یلع نیتباثلا  انمئاق ، هبیغ  یف  انلبحب  نیکّسمتملا  انتعیشل  یبوط  دومرف : سپس 

هیآ 15 و 16. ریوکت ،  هروس  - 1
 . 256 رثألا : بختنم  137/51 ح4 ، راونألا :  راحب  330/1 ح 14 ، نیدلا : لامک  - 2
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هَّللاو مهو  مهل ، یبوط  ّمث  مهل ، یبوطف  هعیـش ، مهب  انیـضرو  هّمئأ ، انب  اوضر  دق  مهنم ، نحنو  اّنم  کئلُوا  انئادـعأ ، نم  هئاربلاو  انتالاوم 
.همایقلا موی  انتاجرد  یف  انعم 

تئارب و نینچمه  ام و  یتسود  تیالو و  رب  دننز ، یم  گنچ  ام  تیالو  هتـشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  نارود  رد  هک  ام  نایعیـش  لاحب  اشوخ 
اهنآ ندوب  هعیـش  زا  ام  دونـشخ و  اـم  تماـما  هب  اـهنآ  میتسه ،  ناـشیا  زا  اـم  و  اـم ،  زا  اـهنآ  دـننام ، یم  تباـث  اـم  نانمـشد  زا  يرازیب 

(1) .دنتسه ام  تاجرد  رد  ام و  اب  تمایق  يادرف  اهنآ  دنگوس  ادخب  اهنآ ، لاحب  اشوخ  ًاعقاو  و  اهنآ ، لاحب  اشوخ  سپ  میدنسرخ ، 

: دومرف هالـصلا » تماق  دق   » يانعم رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرـس  سدق  دیهـش   – 91  / 604
(2)  . تسا هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  مایق  دوصقم 

: دنک یم  تیاور  رثألا » بضتقم   » باتک رد  يرهوج  دّمحم  نب  دمحا   - 92  / 605

 ، نآ ياه  گنس  ناهایگ و  ناتخرد و  هک  درک  هدهاشم  روط  هوک  يور  رب  راگدرورپ  اب  مّلکت  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
: درک ضرع  یهلا  هاگرد  هب  .دنلوغشم  وا  زا  دعب  نیشناج  هدزاود  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رکذ  هب  همه 

ماقم و هچ  اـهنآ  وگب  نم  يارب  دنـشاب ، یم  ّمنرتم  ترـضح  نآ  یـصو  هدزاود  دّـمحم و  رکذ  هب  تتاـقولخم  همه  منیب  یم  ادـنوادخ ،
؟ دنراد وت  دزن  یتلزنم 

: دش باطخ  یبوبر  هاگرد  زا 

، یتوربج حور  نم  نومّسنتیو  یتّیشم ، ضایر  یف  نوعتری  یسدق  هنازخ  یف  مهتلعجو  راونألا ، قلخ  لبق  مهتقلخ  ّینإ  نارمع ، نبای 

151/51 ح6. راونألا :  راحب  361/2 ح5 ، نیدلا : لامک  - 1
تقو هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  و  ددرگ ، یم  اپرب  نآ  حیحص  يانعم  هب  زامن  ترـضح  نآ  مایق  اب  ینعی :  . 149/51 راونألا :  راحب  - 2

یم اپرب  راوگرزب  نآ  تماما  هب  هک  ار  يزامن  رد  ندرک  تکرش  يوزرآ  میشاب و  ترـضح  نآ  هوکـشرپ  مایق  دای  هب  نتـساخرب  مایق و 
 . مینک اعد  دوخ  زامن  عورش  زا  لبق  تمظعاب  نارود  نآ  هب  ندیسر  يارب  و  میشاب ، هتشاد  ددرگ 
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.يردقو یئاضق  تذفنأ  یتّیشم  تءاش  اذإ  یّتح  یتوکلم ، راطقأ  نودهاشیو 

مّعنتم دوخ  ّتیـشم  ناتـسوب  رد  مداد و  رارق  دوـخ  سدـق  هنیجنگ  رد  مدـیرفآ و  راوـنا  شنیرفآ  زا  لـبق  ار  اـهنآ  نم  نارمع ، رـسپ  يا 
دوخ تاریدقت  درک  اضتقا  هک  ینامز  دننک و  هدهاشم  ار  متردق  راثآ  نم و  توکلم  ات  متخاس ، هدنز  رـس  متوربج  هحیار  زا  و  مدومن ،

.میامن ارجا  اهنآ  هرابرد  ار 

 . مشخب تنیز  ناشدوجو  هب  ار  متشهب  ات  ما  هداد  یشیپ  ناگدنریگ  تقبس  رب  ار  ناشیا  نارمع ، رسپ  يا 

راونا یّلجت  رون و  هاگیاج  نم ،  تمکح  هنیجنگ  نم ،  ملع  راد  هنازخ  اهنآ  اریز  شاب ،  لّسوتم  ناشیا  داـی  رکذ و  هب  نارمع ، رـسپ  يا 
 . دنتسه نم 

: دومرف ترضح  نآ  مدرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  بلطم  نیا  دیوگ : ناولع  نب  نیسح 

ّیلع نیسح ، نسح ، یلع ، زا :  دنترابع  بیترت  هب  هک  دنشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  رفن  هدزاود  اهنآ  تسا ، روط  نیمه  یلب ، 
.دهاوخب دنوادخ  هک  ار  سک  ره  و  یلع ، نب  دّمحم  نیسح ، نب 

.دینک ییامنهار  قح  هب  ًالماک  ارم  ات  مدرک  لاؤس  امش  زا  مدرک : ضرع 

 . همساب هرکذ  ّلحیالو  هصخش ، بیغی  هدلو  نم  سماخلاو  یسوم ، هنبإ  یلإ  أموأو  اذه  ینباو  انأ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

زا وا  دنزرف  نیمجنپ  و  مدنزرف ، نیا  و  درک -  یم  هراشا  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شدـنزرف  هب  هک  یلاح  رد  و  نم - 
(2) .درک دای  شا  یلصا  مان  اب  ار  وا  هک   (1) تسین زیاج  و  ددرگ ، ناهنپ  ناگدید 

ار نآ  یضعب  دنناد و  یم  زیاج  هّیقت  لاح  رد  زج  ار  نآ  یـضعب  تسا ،  فالتخا  نارظن  بحاص  نادنمـشناد و  نیب  بلطم  نیا  رد  - 1
هب لئاق  یـضعب  دنناد ،  یم  مارح  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یئاهاعد  رد  زج  ار  نآ  یـضعب  دـنناد ،  یم  مارح  اقلطم 

هدوب مارح  يرغص  تبیغ  نامز  رد  طقف  دندقتعم  یضعب  تسا و  مارح  عماجم  لفاحم و  رد  طقف  دنیوگ  یم  یضعب  دنتـسه ،  تهارک 
رکذ اب  « 129/2 مراـکملا :  لاـیکم   » فیرـش باـتک  رد  ار  ثحب  نیا  هللا  همحر  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دّـمحم  ازریم  همّـالع  تسا ، 

 . دینک هعجارم  اجنآ  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  تسا ،  هدرک  لقن  هفیاط  ره  لئالد 
149/51 ح 24. راونألا :  راحب  ، 41 رثألا : بضتقم  - 2
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783 ص :

 : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد  هللا  همحر  ینامعن   – 93  / 606

.هدیب داتقلا  كوشل  طراخلاک  هنیدب  اهیف  کّسمتملا  هبیغ ، رمألا  اذه  بحاصل  ّنإ 

دننام دنک  ظفح  ار  دوخ  نید  دهاوخب  هک  یـسک  تسا ، لکـشم  رایـسب  نارود  نآ  رد  يرادنید  تسا و  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب 
.دنک زیمت  ار  نآ  دشکب و  تسا  راخ  زا  رپ  هک  يا  هخاش  هب  تسد  اب  دهاوخب  هک  تسا  نآ 

دنز و یم  گنچ  تسا  راخ  زا  رپ  هک  يا  هخاش  هب  امـش  زا  کی  مادک  دومرف :  درک و  هراشا  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
؟ دریگ یم  تسد  اب  ار  نآ 

: دومرف نآ  زا  دعب  و  دنکفا ، ریزب  ار  رس  یمک  تدم  سپس 

.هنیدب کّسمتیلو  هتبیغ  دنع  دبع  هَّللا  ّقتیلف  هبیغ  رمألا  اذه  بحاصل  ّنإ 

(1) .درادهگن ار  دوخ  نید  دنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیاب  هدنب  تسا ، یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  انامه 

يزیچ زا  منکن  هاگآ  ار  امش  ایآ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 94  / 607
؟  دریذپ یمن  نآ  نودب  ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک 

.دیئامرفب مدرک  ضرع  دیوگ : یم  يوار 

هدنب و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  تسین و  اتکی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
و تیب ، لـها  تیـالو  نتفریذـپ  تسا ، هداد  ناـمرف  نآ  هب  دـنوادخ  هچنآ  یهلا و  تاروتـسد  هب  ندرک  فارتـعا  و  تـسا ، وا  هداتـسرف 
، ششوک شالت و  و  ینمادکاپ ، ناشیا و  تاروتسد  زا  يرادربنامرف  اهنآ و  ناتسآ  هب  یگدرپسرس  موصعم ، ناماما  نانمشد  زا  يرازیب 

.ندوب مئاق  هارب  مشچ  و  نانیمطا ، ندرک  ادیپ  و 

346/2 ح نیدلا :  لامک  405/2 ح1 ، یفاولا :  335/1 ح1 ، یفاکلا :  135/52 ح 39 ، راونألا :  راحب  169 ح 11 ، ینامعن :  هبیغ  - 1
.34
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784 ص :

.ءاش اذإ  اهب  هَّللا  یجی ء  هلود  انل  ّنإ  دومرف : سپس 

هدـعب مئاقلا  ماقو  تام  نإف  رظتنم ، وهو  قالخألا  نساحمو  عرولاب  لمعیلو  رظتنیلف ، مئاـقلا  باحـصأ  نم  نوکی  نأ  هّرـس  نم  لاـق : ّمث 
.هموحرملا هباصعلا  اهتّیأ  مکل  ًائینه  اورظتناو  اوّدجف  هکردأ ، نم  رجأ  لثم  رجألا  نم  هل  ناک 

 . دیامن رارقرب  ار  نآ  دهاوخب  ادخ  هاگره  هک  تسا  یتلود  ار  ام 

راظتنا دـیاب  دـشاب  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق ماـما  ناراـی  باحـصا و  زا  هک  دوش  یم  دونـشخ  دراد و  تسود  سک  ره  دومرف : سپس 
.دشاب راتفرشوخ  وخ و  شوخ  دنک و  هشیپ  عرو  راظتنا  لاح  رد  دشکب و 

هداد وا  هب  دننک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  شاداپ  تفر  ایند  زا  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق مایق  زا  لبق  دیـسر و  ارف  شلجا  رگا 
(1) .دیتسه راگدرورپ  تمحر  دروم  هک  یهورگ  يا  امش  رب  داب  اراوگ  دیشاب ، هار  هب  مشچ  دینک و  شالت  سپ  دوش ، یم 

: دومرف یم  هراومه  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و   - 95  / 608

انامه دوش ، ریخأت  نآ  رد  ای  دـتفا و  شیپ  رما  نیا  هک  دـناسر  یمن  ناـیز  وت  هب  يدرک  ادـیپ  یتفرعم  نینچ  رگا  (2) و  سانشب ار  هناشن 
یم ناـشماما  اوـشیپ و  اــب  ار  یهورگ  ره  هـک  يزور   » (3)« مِهِمامِإب سانُا  ّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : » تسا هدومرف  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

« . میناوخ

.رظتنملا طاطسف  یف  ناک  نمک  ناک  همامإ  فرع  نمف 

(4) .درب یم  رسب  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) رظتنم ماما  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دسانشب  ار  دوخ  ماما  هک  یسک  و 

497 ح9. رثألا : بختنم  140/52 ح 50 ، راونألا :  راحب  200 ح 16 ، ینامعن :  هبیغ  - 1
هّیمتح مئالع  روهظ و  ياه  هناشن  ای  و  تسا ،  ترـضح  نآ  هژیو  تافـص  تازایتما و  تایـصوصخ و  ماما و  ياه  هناشن  ای  دوصقم  - 2

 . دنا هدومرف  نایب  هک  تسا  يا 
هیآ 71. ءارسإ ،  هروس  - 3

435/2 ح3. یفاولا :  372/1 ح7 ، یفاکلا :  142/52 ح 57 ، راونألا :  راحب  330 ح6 ، ینامعن :  هبیغ  - 4
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785 ص :

 : دیامرف یم  هغالبلا » جهن   » رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 96  / 609

 . مکل هَّللا  هلّجعی  مل  امب  اولجعتستالو  مکتنسلأ ، يوه  یف  مکفویسو  مکیدیأب  اوکّرحتالو  ءالبلا  یلع  اوربصاو  ضرألا ، اومزلأ 

هچنآ رد  و  دیربن ،  راکب  دوخ  تالیامت  هار  رد  ار  ناتریشمش  تسد و  و  دیشاب ، ابیکش  یتخس  الب و  رب  و  دیریگب ، مارآ  دوخ  ياج  رد 
.دسر ارف  نآ  نامز  ات  دینکن  باتش  هدومرفن  رّدقم  دوز  امش  يارب  دنوادخ 

تفر ایند  زا  دیهش  دشاب  هتـشاد  تفرعم  وا  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  قح  هب  هکیلاح  رد  دریمب  دوخ  رتسب  رد  امـش  زا  سک  ره  دینادب 
ندیشک ریشمش  نیزگیاج  وا  ّتین  و  هنتـشگ ، راوازـس  هدرک  تین  ار  حلاص  لامعا  زا  هچنآ  رجا  و  تسا ، دنوادخ  اب  وا  شاداپ  تسا و 

(1) .تسا هدش  رّدقم  ینیعم  تّدم  صوصخم و  نامز  يزیچ  ره  يارب  انامه  و  دشاب ، یم  وا 

نإو دیهـش  نمؤم  ّلک  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلاـما »  » باـتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 97  / 610
.مالسلا هیلع  مئاقلا  رکسع  یف  تام  نمک  وهو  دیهش ، وهف  هشارف  یلع  تام 

مالسلا هیلع  مئاق  رگشل  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهـش  دریمب  دوخ  رتسب  رد  هچ  رگا  و  تسا ، دیهـش  ینمؤم  ره 
.تسا هتفگ  تایح  دوردب 

(2) .دوشن تشهب  لخاد  هاگنآ  دنک  دنوادخ  ریسا  ار  دوخ  یسک  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : سپس 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  هرارز  زا  نیدـلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 98  / 611
.تسا یتبیغ  شمایق  زا  لبق  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  انامه  دومرف : هک  مدینش 

؟ دوش یم  بیاغ  ارچ  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب 

هک دسرت  یم  ینعی  درک -  دوخ  مکش  هب  هراشا  و  دسرت -  یم  دومرف :

.472/1 بصانلا : مازلإ  144/52 ح 63 ، راونألا :  راحب  هبطخ 190 ، هغالبلا :  جهن  - 1
144/52 ح 64. راونألا :  راحب  سلجم 37 ،  676 ح 142  یسوط :  یلاما  - 2
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786 ص :

.دننک هراپ  ار  شمکش  هدنرد  نارگمتس 

یم مدرم  زا  یـضعب  دـننک  یم  کـش  وا  تدـالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  و  تـسا ، رظتنم  ماـما  ناـمه  وا  هرارز ، يا  دوـمرف : سپس 
یعمج و  تسا ، هدـشن  دـّلوتم  زونه  دـنیوگ : یهورگ  تسا ، بیاـغ  دـنیوگ : يا  هّدـع  و  تسا ، رداـم  مکـش  رد  زوـنه  وا  هک  دـنیوگ 

 . تسا هدمآ  ایندب  شردپ  تافو  زا  لبق  لاس  ود  دنیوگ :

نیا رد  دـنک و  ناحتما  وا  هلیـسوب  ار  نایعیـش  دراد  تسود  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  دیـشک ، دـیاب  ار  شراظتنا  هک  تسا  ناـمه  وا 
 . دننام یمن  تباث  دوخ  هدیقع  رب  دنوش و  یم  دیدرتو  کش  راچد  لطاب  لها  هک  تسا  ناحتما 

يدیـسر نارود  نآ  هب  رگا  هرارز  يا  دومرف : منک ؟ هچ  مدرک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  موش ؛ امـش  يادف  مدرک : ضرع  دـیوگ : هرارز 
: ناوخب ار  اعد  نیا  هراومه 

َْمل َکـَلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکـَلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبـَن ، ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمُـهَّللَا 
.ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح ، ْفِرْعَأ 

دوخ هداتسرف  ادنوادخ  .مسانشب  ار  تربمغیپ  مناوت  یمن  يدرکن  انشآ  تدوخ  اب  ارم  رگا  اریز  ناسانـشب ، نمب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ؛ 
دوخ تّجح  ایادخ  مسانشب ، تسا  وت  تّجح  هک  ار  وا  نیشناج  هدنیامن و  مناوت  یمن  یناسانشن  نم  هب  ار  وا  رگا  هک  ناسانـشب ، نمب  ار 

.دش مهاوخ  یهارمگ  راچد  دوخ  نید  رد  یناسانشن  نم  هب  ار  وا  رگا  هک  ناسانشب  نمب  ار 

.تشک دنهاوخ  هنیدم  رد  ریزگان  ًامتح و  ار  یناوج  هرارز ، يا  دومرف : سپس 

؟ دنشک یمن  ینایفس  رکشل  ار  وا  ایآ  موش ،  امش  يادف  مدرک : ضرع 

دوش یم  هنیدـم  دراو  هکنیا  اـت  دـنک  یم  قحب  توـعد  ار  مدرم  دـنک و  یم  جورخ  وا  دنـشک ، یم  نـالف  ینب  رکـشل  ار  وا  هن ، دوـمرف :
یتقو دنناسر ، یم  لتق  هب  یهانگ  مرج و  چیه  نودب  هتفرگ و  ار  وا  اجنآ  یلو  دـش ؟ دراو  هنوگچ  ارچ و  دـنناد  یمن  مدرم  هک  يروطب 
جرف رظتنم  ماـگنه  نیا  رد  سپ  دـهد ، یمن  تلهم  ار  ناراکمتـس  رگید  دـنوادخ  دنتـشک  هناـمولظم  تاودـع و  هـنیک و  يور  زا  ار  وا 

(1) .دیشاب

 : یفاولا 337/1 ح 5 ، یفاکلا :  183/2 ح 1309 ،  مراکملا : لایکم  142/52 ح 70 ، راونألا :  راحب  342/2 ح 24 ، نیدلا : لامک  - 1
.431 يرولا : مالعإ  406/2 ح 3 ،
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787 ص :

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد   - 99  / 612

 . قیرغلا ءاعدب  اعد  نم  ّالإ  اهنم  وجنیالو  يدُه ، مامإ  الو  يُری  ملَع  الب  نوقبتف  ههبش  مکبیصتس 

یئامنهار ار  امش  هک  تسین  یئاوشیپ  ماما و  دهد و  ناشن  ار  هار  هک  دینیب  یمن  یمچرپ  نآ  رد  و  دیوش ، یم  يا  ههبش  راچد  يدوز  هب 
.دناوخب ار  قیرغ  ءاعد  هک  یسک  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  يراتفرگ  نآ  زا  و  دنک ،

؟ تسا هنوگچ  قیرغ  ياعد  مدرک : ضرع 

: یئوگ یم  دومرف :

 . کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  میحر ، ای  نامحر  ای  هَّللا  ای 

 . رادهگن راوتسا  تباث و  دوخ  نید  رب  ارم  لد  اهلد ، هدننک  نوگرگد  يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  دنوادخ ، يا 

رد ار  راصبألاو »  » ینعی « ) کنید یلع  یبلق  ّتبث  راـصبألاو  بولقلا  ّبلقم  اـی  میحر ، اـی  ناـمحر  اـی  هَّللا  اـی  : » متفگ نم  دـیوگ : يوار 
( . درک هفاضا  دوب  هدومرف  ماما  هچنآ 

هب يزیچ  ناوخب و  ار  اعد  متفگ  نم  هک  روط  نامه  یلو  تسا ، راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  دومرف : ترـضح 
(1) «. کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  : » وگب نکن ، هفاضا  نآ 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   (2) ...کِّبَر » ِتایآ  ُضَْعب  یتْأَی  َمْوَی   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  باـتک  ناـمه  رد  زین  و   - 100  / 613
: دومرف هک  تسا  هدرک 

مهیلع فوخ  نیّذلا ال  هَّللا  ءایلوأ  کئلُوا  هروهظ ، یف  هل  نیعیطملاو  هتبیغ  یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق  هعیشل  یبوط  ریصبابا ؛ ای 

183/2 ح مراکملا : لایکم  510 ح9 ، رثألا : بختنم  و326/95 ح1 ، 148/52 ح 73 ، راونألا :  راحب  351/2 ح 49 ، نیدلا : لامک  - 1
.332 تاوعدلا : جهم  ، 472/1 بصانلا : مازلإ  ، 432 يرولا : مالعإ  ، 1310

هیآ 158. ماعنا ،  هروس  - 2
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(1) .نونزحی مه  الو 

نارود رد  و  دنشاب ،  یم  شروهظ  رظتنم  ناشیا و  مودق  هار  هب  مشچ  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  ام  مئاق  نایعیش  لاحب  اشوخ  ریـصبابا ؛ يا 
.دنوش یمن  هودنا  مغ و  راچد  تسین و  اهنآ  رب  یسرت  هنوگ  چیه  هک  دنتسه  ادخ  ءایلوا  اهنآ  دنیوا ، رادربنامرف  وا  روهظ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زینک  زا  باتک  نامه  رد   - 101  / 614

ار يدیفـس  ناگدنرپ  و  تفر ، الاب  نامـسآ  هنارک  ات  دـش و  نایامن  وا  هرهچ  زا  مدـید  ار  يرون  تفای ، دـّلوت  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه 
نیا نوچ  دندرک ، زاورپ  سپس  و  دندیشک ، وا  كرابم  ندب  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  رپ  لاب و  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید 

: دومرف دومن و  مّسبت  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  ار  ربخ 

.جرخ اذإ  هراصنأ  یهو  هب  كّربتتل  تلزن  ءامسلا  هکئالم  کلت 

(2) .دنتسه وا  ناروای  زا  دنک  روهظ  هک  یتقو  دندمآ و  دورف  وا  هب  نتسج  كربت  يارب  دندوب  نامسآ  ناگتشرف  اهنآ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  دسیون : یم  هّیصولا » تابثإ   » باتک رد  يدوعسم   - 102  / 615

هب دوخ  اب  دنتـشادرب و  ار  وا  داتـسرف ، ار  هتـشرف  ود  دـنوادخ  دـمآ  ایند  هب  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) نامزلا بحاص  ترـضح  هک  یماـگنه 
: دش باطخ  یبوبر  ماقم  زا  دنتشادهگن ، راگردورپ  برق  هاگشیپ  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دندرب  الاب  یهلا  شرع  هدرپارس 

.بّذُعا کبو  وفعأ  کبو  یطُعا  کب  کب ، ًابحرم 

ببس هب  و  منک ، یم  وفع  وت  رطاخب  و  منک ، یم  تیانع  وت  هطساوب  يدمآ ، شوخ 

564/1 ح4. ناهرب :  ریسفت  514 ح6 ، رثألا : بختنم  150/52 ح 76 ، راونألا :  راحب  357/2 ح 54 ، نیدلا : لامک  - 1
5/51 ح 10. راونألا :  راحب  431/2 ح7 ، نیدلا : لامک  - 2
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(1) .منک یم  باذع  ار  منانمشد  وت 

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  روصنم  زا  نیدـلا » لاـمک   » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 103  / 616
: دومرف

یقـشی نم  یقـشی  یّتح  هَّللاو  الو  اوصّحمت  یّتح  هَّللاو  ال  اوّزیمت ، یّتح  هَّللاو  ال  سایإ ، دـعب  اـّلإ  مکیتأـیال  رمـألا  اذـه  ّنإ  روصنم ؛  اـی 
(2) .دعسی نم  دعسیو 

زا اـت  دوش  یمن  روهظ  دـنگوس  ادـخب  و  دـیآ ، یمن  شیپ  يدـیماان  سأـی و  زا  دـعب  زج  روـهظ -  جرف و  ینعی  رما -  نیا  روـصنم ، يا 
 . دنسرب تداعس  هب  تداعس  لها  تواقش و  هب  تواقش  لها  دیدرگ ، صلاخ  ناحتما  اب  و  دیوش ، ادج  رگیدکی 

تقو يارب  ییاه  تمالع  نآ  رد  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  یتایاور  دسیون : یم  داشرا »  » باتک رد  هرـس  سدق  دیفم  خیـش   - 104  / 617
نآ رب  هک  ار  ییاه  هناشن  و  هداد ، ربخ  دیآ  یم  شیپ  ترـضح  نآ  مایق  زا  لبق  هک  یثداوح  زا  هدش و  نایب  هادـف ) انحاورا   ) مئاق روهظ 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیدرگ  رکذ  دشاب  یم  روهظ  تمالع  دراد و  تلالد 

نم هب  ار  تّما  نیا  رگتیادـه  راـگدرورپ ،  هک  یماـگنه  تـسا :  هدوـمرف  ترـضح  نآ  يرگید  ثیدـح  رد  . 251 هّیـصولا : تابثإ  - 1
یبوبر تاذ  دنداتسیا ،  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هکنآ  ات  دندرب  یهلا  شرع  هدرپارس  هب  دوخ  اب  ار  وا  و  داتسرف ،  هتشرف  ود  دومرف  تمحرم 
کبو ذـخآ  کب  ّینأ  تیلآ  يدابع ، ّيدـهمو  يرمأ ، راهظإو  ینید  هرـصنل  يدـبع  کـب  ًاـبحرم  دومرف :  درک و  باـطخ  دازون  نآ  هب 

مناگدنب تیادـه  مرما و  ندرک  راکـشآ  منید و  يرای  يارب  ار  وت  هک  نم  هدـنب  يا  يدـمآ  شوخ  بّذـُعا .  کبو  رفغأ  کبو  یطُعا ،
 . منک باذع  مشخبب و  وت  هطساو  هب  و  مهدب ،  مریگب و  وت  هطساو  هب  هک  ما  هدرک  دای  مسق  ما ،  هدرک  رایتخا 

حیـضوت رد  مجرتم  433/2 ح3 . یفاوـلا :  370/1 ح3 ، یفاـکلا :  ح 20 ،  111/52 راونألا :  راـحب  ح 32 ،  346/2 نیدـلا : لامک  - 2
صاخـشا تماقتـسا  نامیا و  نازیم  اهالب  اه و  یتخـس  رد  دوش و  یم  ادج  صلاخان  زا  صلاخ  ناحتما  هتوب  رد  ینعی  دـیوگ :  تیاور 

فـص ندش  ادج  ثعاب  هک  تسا  اهنیا  و  ددرگ ، یم  نایامن  یمدآ  دوجو  هرهوج  اه  ینوگرگد  تالوحت و  رد  و  دوش ، یم  هدـیجنس 
.دوش یم  رگیدکی  زا  اه 
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دیشروخ دتفا ،  یم  فالتخا  يویند  تسایر  تنطلـس و  رطاخ  هب  سابع  ینب  نایم  دوش ، یم  هتـشک  ینـسح  دنک ،  یم  جورخ  ینایفس 
نیمزرس رد  و  دور ،  یم  ورف  ءادیب  رد  نیمز  دنک ،  یم  ادیپ  یگتفرگ  يداع  شور  فالخرب  نآ  رخآ  رد  هام  و  ناضمر ،  هام  همین  رد 

برغم تمس  زا  و  دنام ،  یم  تکرح  یب  رصع  ات  رهظ  ماگنه  زا  دیشروخ  دوش ،  یم  داجیا  يرگید  ياه  یگتفرورف  قرشم  برغم و 
 . دنک یم  عولط 

 ، (1) دوش هتـشک  ماـقم  نکر و  نیب  یمـشاه  يدرم  دوش ،  هتـشک  حـلاص  ناگدـنب  زا  رفن  داـتفه  هارمه  هب  هفوک  تشپ  رد  هّیکز  سفن 
دوش و هریچ  رصم  رب  یبرغم   ، (2) دنک جورخ  ینامی  دّیس  دوش ،  دنلب  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  دوش ،  بارخ  هفوک  دجـسم  راوید 

 . دیآ دورف  نیطسلف  ینعی  هلمر  رد  نایدوهی )  ) مور رکشل  هریزج و  رد  كرت  رکشل  دنک ،  ادیپ  هرطیس  تاماش  رب 

رد یخرس  دنسر ،  مه  کیدزن  نآ  رـس  ود  هکیروطب  دنک  ادیپ  فاطعنا  دیآ و  دیدپ  دشاب  ینارون  هام  دننام  هک  قرـشم  رد  يا  هراتس 
تفه ای  زور  هس  هک  دوش  رهاظ  قرـشم  رد  ینالوط  شتآ  دوش ،  هدـنکارپ  شخپ و  نآ  ياـه  هنارک  رد  هکیروطب  دوش  ادـیپ  نامـسآ 

اورنامرف و رصم  لها  ددرگ ،  جراخ  مجع  هرطیس  زا  دنک و  فرصت  ار  اهرهـش  دوش و  هتخیـسگ  نانع  برع  دنامب ،  یقاب  اوه  رد  زور 
 . دنشکب ار  دوخ  مکاح 

 ، دنوش رصم  دراو  برع  سیق و  ياه  مچرپ  دنشاب ،  هتشاد  فالتخا  مهاب  هک  دوش  دنلب  اجنآ  رد  مچرپ  هس  و  ددرگ ، ناریو  ماش  رهش 
هریح یلاوح  رد  دتفا و  هارب  برغم  تمس  زا  يرکشل  دوش ،  ناسارخ  دراو  هدنک  ياه  مچرپ  و 

ماقم نکر و  نیب  حوبذم  هکتسنیا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  تسا ،  هدش  ضوع  هّیکز  سفن  اب  یمـشاه  درم  ياج  ًارهاظ  - 1
هتـسیاش ناگدـنب  زا  رفن  داـتفه  اـب  هک  یـسک  و  دنـشک ، یم  هناـمولظم  ار  وا  تسا و  تیب  لـها  زا  يدرم  كاـپ  هک  تسا  هـّیکز  سفن 

 . تسا یمشاه  درم  دوش  یم  هتشک  هفوک  تشپ  رد  راگدرورپ 
اب نامزمه  شجورخ  دـنک ، یم  جورخ  نمی  رد  تسا و  دـیز  میومع  نادـنزرف  زا  ینامی  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 2

 . دنک یم  توعد  قح  هب  راوگرزب  نیا  تسا و  تیاده  مچرپ  وا  مچرپ  تایاور  قبط  و  تسا ، ینایفس  جورخ 
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ياه هچوک  رد  نآ  بآ  دوش و  بآ  زا  رپ  تارف  دور  دنروآ ،  يور  اهنآ  فرطب  ناسارخ  يوس  زا  یهایـس  ياه  مچرپ  و  دـنیآ ، دورف 
 . ددرگ ناور  هفوک 

مهم ياه  تیـصخش  زا  يدرم  دننک ،  جورخ  تماما  ياعدا  اب  بلاطوبا  نادناخ  زا  رفن  هدزاود  تّوبن و  نیغورد  ياعدا  اب  رفن  تصش 
اپب نآ  رد  زور  لّوا  رد  یهایـس  داب  دنزاسب و  خرک  يور  رب  دادـغب  رد  یلپ  دـننازوسب ،  نیقناخ  ءالوج و  نیب  ار  سابع  ینب  ناگرزب  و 

گرم دریگ ، ارف  ار  دادـغب  قارع و  لـها  همه  یـسرت  دـنور ،  ورف  نیمز  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دوش  عقاو  نآ  رد  يا  هلزلز  ددرگ و 
تشک دنوش و  ادیپ  نآ  لصف  ریغ  رد  شدوخ و  لصف  رد  ییاه  خلم  دوش ،  ادیپ  اهنآ  لوصحم  ناج و  لام و  رد  دوبمک  عیرس ،  ياه 

 . دنربب نیب  زا  ار  تعارز  و 

اهنآ نیب  رد  دـننک و  فـالتخا  مه  اـب  مـجع  زا  فنـص  ود  دـنکن ،  ادـیپ  ینوزف  دـهدن و  داـیز  لوـصحم  دـننک  تـعارز  مدرم  هـچنآ 
یهورگ دـنناسر ،  لتق  هب  ار  اهنآ  دـنوش و  جراخ  دوخ  نارورـس  ناگرزب و  تعاـطا  زا  ناگدـنب  ناـمالغ و  دوش ،  یناوارف  يزیرنوخ 
فرـصت زا  ار  اهنآ  دننک و  ادیپ  هبلغ  نارورـس  ياهرهـش  رب  ناگدنب  دنیآرد ،  كوخ  نومیم و  لکـش  هب  دنوش و  خسم  رازگ  تعدـب 

 . دننک جراخ  ناشیا 

يا هنیس  تروص و  دننک ،  ساسحا  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  ینابز  ره  لها  دنونشب و  نیمز  يور  مدرم  همه  هک  دزیخرب  نامـسآ  زا  ییادن 
ار رگیدـکی  دـندرگرب ، ایند  یگدـنز  ایند و  هب  دـنیآ و  نوریب  اهربق  نایم  زا  یناگدرم  ددرگ ، رهاـظ  دیـشروخ  لـباقم  رد  مدرم  يارب 

 . دنور مه  تاقالم  هب  دنسانشب و 

ار دوخ  تاکرب  دوش و  زبسرـس  هدـنز و  نآ  هلیـسوب  هدرم  نیمز  و  دـیآ ، ناراب  هتـسویپ  روطب  زور  هنابـش  راـهچ  تسیب و  همتاـخ  رد  و 
رد دوش ، فرطرب  هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  نایعیـش  ینعی  ّقح  ناوریپ  زا  اه  تفآ  اه و  یتحاران  مامت  نآ  زا  دعب  و  دنک ، راکـشآ 

هّکم رد  ار  دوخ  ماما  روهظ  ربخ  ماگنه  نآ 
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.تسا هدش  دراو  رابخا  رد  هک  روط  نامه  دنناسرب  وا  هب  ار  دوخ  دنورب و  شیرای  يارب  وا  فرط  هب  دننک و  تفایرد 

یخرب و  تسا ، یمتح  نآ  عوـقو  اـه  هثداـح  اـهتمالع و  نیا  زا  یـضعب  دـیامرف : یم  مئـالع  نـیا  رکذ  زا  دـعب  هللا  هـمحر  دـیفم  خـیش 
(1) .دمآ دهاوخ  شیپ  هچ  دناد  یم  دنوادخ  و  دیآ ، یم  شیپ  زین  اه  هثداح  نیا  دش  ادیپ  طیارش  نآ  رگا  هک  دنطورشم 

هللا یلصادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  لامعألا » باوث   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 105  / 618
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع 

مهرمأ نوکی  ّلجوّزع ، هَّللادـنع  ام  هب  نودـیریال  ایندـلا  یف  ًاعمط  مهتینالع  هیف  نسحتو  مهرئارـس ، هیف  ثبخت  نامز  یتُّما  یلع  یتأیس 
(2) .مهل باجتسیالف  قیرغلا  ءاعدب  هنوعدیف  باقعب ، هَّللا  مهّمعی  فوخ ، هطلاخیال  ءایر 

يرتهب يایند  هب  هکنآ  رطاخب  دنهد  هولج  وکین  ار  دوخ  یلو  دنشاب  هتشاد  یکاپان  ثیبخ و  نطاب  مدرم  هک  دسر  ارف  ینامز  نم  تما  رب 
رهاظت و يارب  هکلب  راگدرورپ  ماقم  زا  سرت  رطاخب  هن  ار  دوخ  ياهراک  دـنریگ ، یمن  رظن  رد  ار  وا  ياه  تیانع  ادـخ و  دـنبای ، تسد 

قرغ لاح  رد  صاخـشا  دننام  هچ  ره  دـنک و  راتفرگ  ریگارف  یباذـع  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دـنهد ، یم  ماجنا  ییامندوخ 
 . دیامرفن تباجا  دنوادخ  دننک  اعد  ندش 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنس  نامه  اب  باتک و  نامه  رد   - 106  / 619

هرماع مهدجاسم  هنم ، سانلا  دعبأ  مهو  هب  نوّمـسی  همـسا ، ّالإ  مالـسإلا  نم  الو  همـسر ، ّالإ  نآرقلا  نم  یقبیال  یتُّما  یلع  نامز  یتأیس 
نم ءاهقف  ّرش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  يدهلا ، نم  بارخ  یهو 

.148/2 بصانلا : مازلإ  ، 457/2 هّمغلا : فشک  219/52 ح 82 ،  راونألا :  راحب  ، 403 داشرإلا : - 1
 . 426 ح5 رثألا : بختنم  190/52 ح 20 ، راونألا :  راحب  253 ح3 ، لامعألا : باوث  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) .دوعت مهیلإو  هنتفلا  تجرخ  مهنم  ءامسلا ، ّلظ  تحت 

هکیلاح رد  دنمانب  ناملسم  ار  دوخ  دنامن ، یقاب  نآ  مان  زج  مالسا  زا  نآ و  ناشن  طخ و  زج  نآرق  زا  هک  دیآ  شیپ  ینامز  نم  تما  رب 
 ، تسا ناریو  تیاده  رظن  زا  یلو  دابآ ،  نامتخاس  انب و  تهج  زا  ناشیا  ياهدجسم  دنشاب ، رترود  رگید  نامدرم  زا  مالـسا  هب  تبـسن 

هنتف اهنآ  زا  دنتسه ، نامسآ  ریز  رد  ءاهقف  نیرتدب  نامز  نآ  ناهیقف  دوش ، یمن  تیاده  ادخ  نید  ادخ و  فرط  هب  نآ  رد  یسک  ینعی 
.ددرگ زاب  ناشدوخ  يوسب  تبقاع  دوش و  جراخ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 107  / 620

(2) .هّیکزلا سفنلا  لتقو  ءادیبلاب  فسخو  ءامسلا ، نم  يدانی  يدانملاو  ینایفسلاو ، ینامیلا ، مالسلا : هیلع  مئاقلا  مایق  لبق  سمخ 

رد نیمز  نتفر  ورف  ینامـسآ ، يادن  ینایفـس ، ینامی و  جورخ  دوش : عقاو  هثداح  جنپ  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ترـضح  مایق  زا  شیپ 
.تسا فورعم  هّیکز  سفن  هب  هک  یهانگ  یب  دّیس  كاپ و  ناوج  نتشک  ءادیب ، نیمزرس 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  و 

(3) .تسین هلصاف  زور  هنابش  هدزناپ  زا  شیب  هّیکز  سفن  نتشک  و  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  مایق  نیب 

ضرع ترـضح  نآ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  هّیفنح  نب  دـمحم  زا  تبیغ »  » باـتک رد  هللا  هـمحر  یـسوط  خیـش   - 108  / 621
؟ دنک یم  ادیپ  قّقحت  ینامز  هچ  سپ  دیماجنا  لوط  هب  رما  نیا  مدرک :

427 ح6. رثألا : بختنم  190/52 ح 21 ، راونألا :  راحب  253 ح4 ، لامعألا : باوث  - 1
راهچ دیوگ :  مجرتم   ،. 455 يرولا : مالعإ  439 ح1 ، رثألا : بختنم  203/52 ح 29 ، راونألا :  راحب  649/2 ح1 ، نیدلا : لامک  - 2
همّالع هک  روط  نامه  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  هادـف ) انحاورا   ) مئاق ماما  ماـیق  زا  لـبق  ًاـمتح  هک  تسا  يا  هّیمتح  مئـالع  زا  رخآ  تمـالع 

 . تسا هدرک  رکذ  294/52 ح 44 » راونألا :  راحب   » رد ار  نآ  هللا  همحر  یسلجم 
203/52 ح 30. راونألا :  راحب  ، 271 یسوطهبیغ :  ، 406 داشرإلا : 649/2 ح2 ، نیدلا : لامک  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف داد و  ناکت  ار  دوخ  رس  ترضح 

هب ناردارب  زونه  هکیلاح  رد  تسا  نکمم  رما  نیا  هنوگچ  و  تسا ؟ هدیـسرن  ارف  تخـس  نارود  هکیلاـح  رد  دوش  عقاو  رما  نیا  هنوگچ 
؟ تسا هدرکن  متس  ناطس  زونه  هکیلاح  رد  دریذپ  تروص  رما  نیا  هنوگچ  و  دنا ؟ هدرکن  افج  رگیدکی 

ار موق  نارـس  دردب و  ار  صاخـشا  تمرح  ياه  هدرپ  هک  تسا  هدرکن  جورخ  نیوزق  زا  قیدـنز  نآ  هکیلاح  رد  دـبای  ققحت  هنوگچ  و 
! دربب نیب  زا  ار  نآ  توارط  ییابیز و  دهد و  رییغت  ار  اهزرم  اهراوید و  و  دیامن ، ریفکت 

رقف هب  دریگ  هرانک  وا  زا  سک  ره  دناسر ، لتق  هب  ار  وا  دزیخرب  گنج  هب  وا  اب  سک  ره  دنک ، ریگتسد  ار  يو  دنک  رارف  وا  زا  سک  ره 
نید رب  یهورگ  دـنوش : نایرگ  ود  ره  هورگ و  ود  مدرم  هکنیا  ات  ددرگ ، رفاک  دـنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  و  دوش ، راـتفرگ  يراداـن  و 

(1) .دننک هیرگ  دوخ  يایند  رب  رگید  هورگ  دوخ و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  ریسفت  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع   - 109  / 622

یم دـنگوس  ادـخ  هب  دوخ  قح  هرابرد  ار  مدرم  هداد و  دوسألارجح  رب  هیکت  هک  منیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  اـیوگ  دـنگوس  ادـخ  هب 
: دیامرف یم  دهد و 

رتکیدزن و وا  هب  سک  ره  زا  نم  دـنک ) وگتفگ  هرظانم و  دروآ ، لیلد  تّجح و   ) دـنک هّجاحم  نم  اب  ادـخ  هرابرد  هک  یـسک  مدرم  يا 
 . مرتانشآ رتکیدزن و  مدآ  هب  سک  ره  زا  نم  دنک ، وگتفگ  نم  اب  مدآ  هرابرد  سک  ره  مدرم  يا  .مرتراوازس 

اب میهاربا  هرابرد  سک  ره  مدرم  يا  .مرتاناد  رتکیدزن و  حون  هب  سکره  زا  نم  دـنک ، جاجتحا  حون  هراـبرد  نم  اـب  سک  ره  مدرم  يا 
ره زا  نم  دـنک ، وگتفگ  نم  اب  یـسوم  هرابرد  سک  ره  مدرم  يا  مرت .  هاگآ  رتکیدزن و  میهاربا  هب  سک  ره  زا  نم  دـنک ، وگتفگ  نم 

.مرت هتسیاش  رتکیدزن و  یسوم  هب  سک 

اهّیأ دّمحمب ، یلوأ  انأف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  یف  ینّجاحی  نم  سانلا  اهّیأ 

.135/2 بصانلا : مازلإ  441 ح 12 ، رثألا : بختنم  212/52 ح 61 ، راونألا :  راحب  ، 269 یسوط :  هبیغ  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.هَّللا باتکب  یلوأ  انأف  هَّللا  باتک  یف  ینّجاحی  نم  سانلا 

يا .مرتروازس  رتکیدزن و  دّمحم  هب  سک  ره  زا  نم  دنک ، وگتفگ  نم  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هرابرد  سک  ره  مدرم  يا 
.مرت ملاع  رتکیدزن و  ادخ  باتک  هب  سک  ره  زا  نم  دنک ، وگتفگ  ثحب و  نم  اب  ادخ  باتک  دروم  رد  سک  ره  مدرم 

.دهد یم  دنگوس  ادخ  هب  دوخ  قح  هرابرد  ار  مدرم  هرابودو  دناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  دور ، یم  میهاربا  ماقم  رانک  هب  سپس 

: تسا هفیرش  هیآ  نیا  رد  ّرطضم  زا  دوصقم  وا  مسق ،  ادخب  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هاگنآ 

 . (1)« ضْرألا َءافَلُخ  مُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاعَد  اذإ  َّرَطْضُملا  ُبیُجی  ْنَّمأ  »

رب نانیـشناج  ار  امـش  دیامن و  فرطرب  ار  وا  هّصغ  یتحاران و  دنک و  تباجا  ار  راتفرگ  هراچیب و  ياعد  تسه  ادـخ ) زج   ) یـسک ایآ  »
« . دهد رارق  نیمز  يور 

کی ره  دنشاب ؛ یم  وا  باحصا  رفن  هدزیس  دصیس و  وا  زا  سپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دنک  یم  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لّوا  سپ 
هکنیا نودب  ینعی   ) دوش یم  دیدپان  ناهگان  شرتسب  زا  هدرکن  یط  ار  ریـسم  سک  ره  و  دسر ، یم  وا  هب  ًاروف  دشاب  هار  نیب  رد  اهنآ  زا 

( . دسر یم  ترضح  نآ  تمدخ  مالسلا  هیلع  ماما  زاجعا  هب  ناهگان  رتسب  نایم  زا  دشاب  هتشاد  هار  ندومیپ  تمحز 

نع نودوقفملا  مه  : » تسا هدومرف  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم باحصا  هرابرد  هک  تسا  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  راتفگ  نیا  و 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  هک  روط  نامه  دنوش ،  یم  دیدپان  اه  باوختخر  رتسب و  رد  ناهگان  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ینعی  مهـشرف »

: تسا هدومرف 

(2)« ًاعیمَج هَّللا  مُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیأ  تاریَخلا  اوُِقبَتْساَف  »

«. دروآ درگ  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیریگب ، یشیپ  رگیدکی  زا  کین  ياهراک  تاریخ و  رد  »

(3)  . تسا تیب  لها  ام  تیالو  تاریخ  نیا  زا  دوصقم  دومرف :

هیآ 62. لمن ،  هروس  - 1
هیآ 148. هرقب ،  هروس  - 2

422 ح2. رثألا : بختنم  315/52 ح 10 ،  راونألا :  راحب  و355/3 ح2 ، 163/1 ح 8 ،  ناهرب :  ریسفت  ، 205/2 یمق :  ریسفت  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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انرمأل رظتنملا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لاـصخ »  » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 110  / 623
.هَّللا لیبس  یف  همدب  طِّحشَتُملاک 

 . دنز یم  اپ  تسد و  ادخ  هار  رد  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  درب  یم  رسب  ام  رما  راظتنا  رد  هک  یصخش 

 : دومرف هکنآ  ات  داد  همادا  ار  ثیدح  و 

.ثیغلا لّزنی  انبو  ِبلَکلا  نامزلا  هَّللا  عفدی  انبو  تبثی ، انبو  ءاشی  ام  وحمی  انبو  هَّللا ، متخی  انبو  هَّللا  حتفی  انب 

دنک یم  وحم  ام  هلیـسوب  دنک  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  دهد ، یم  نایاپ  ار  نآ  ام  دوجو  هب  هدرک و  زاغآ  ار  یتسه  دـنوادخ  ام  دوجو  هب 
ار راوشد  تخـس و  نارود  دزاس ، یم  رارقرب  دراذـگ و  یم  یقاـب  اـم  هلیـسوب  درادـهگن  تباـث  دـهاوخب  ار  هچنآ  و  درب ، یم  نیب  زا  و 

.دتسرف یم  ورف  ام  هطساوب  ار  شتمحر  ناراب  و  دنک ، یم  فرطرب  ام  هلیسوب 

ار نآ  دـنوادخ  هک  یماگنه  زا  ار  دوخ  ناراـب  زا  يا  هرطق  نامـسآ  دـنکن ،  رود  دـنوادخ  زا  ار  امـش  ناـترورغ  دـیوشن و  رورغم  سپ 
اه و هنیک  دروآ ، نوریب  ار  شناهایگ  نیمز  و  دزیر ، ورف  ار  دوخ  ناراب  همه  نامسآ  دنک  مایق  ام  مئاق  رگا  داتسرفن و  ورف  هدرک  سبح 
هک دوش  ناوارف  تینما  تمعن و  ردق  نآ  و  دننک ، شزاس  مه  اب  نایاپراهچ  ناگدنرد و  دوش ، فرطرب  ناگدـنب  ياهلد  زا  اه  ینمـشد 

ار دوخ  تارهاوج  تنیز و  هک  یلاح  رد  و  دراذگن ، مدق  زبسرس  نیمز  رب  زج  دیامیپ  یم  ار  ماش  قارع و  نیب  تفاسم  ینز  یتقو  یتح 
.دهدن هار  دوخ  هب  یسرت  وا  درواین و  موجه  وا  هب  يا  هدنرد  دوشن ، وا  ضرعتم  یسک  دشاب  هتشاذگ  شرس  يالاب 

يا هدژم  دراد  امش  يارب  یتلیضف  یـشاداپ و  هچ  اهنآ  رازآ  تیذا و  ندرک  لمحت  نانمـشد و  نایم  رد  امـش  ندنام  دیتسناد  یم  رگا  و 
(1)  . تخاس یم  نشور  ار  امش  ناگدید  و  دوب ، امش  يارب 

473 ح3. رثألا : بختنم  104/10 و 316/52 ح 11 ، راونألا :  راحب  نمض ح 10 ،  626/2 لاصخلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 873 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_796_1
http://www.ghaemiyeh.com


797 ص :

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 111  / 624

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیار  رشن  فجنلا  یلع  رهظ  اذإف  هفوکلا ، فجن  یلع  رهظ  دق  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  یلإ  رظنأ  ّینأک 
 . ّلجوّزع هَّللا  هکلهأ  ّالإ  دحأ  یلإ  اهب  يوهیال  هلالج ، ّلج  هَّللا  رصن  نم  اهرئاسو  یلاعتو  كرابت  هَّللا  شرع  دمع  نم  اهدومعو 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  ماگنه  نآ  رد  تسا ،  هتـشگ  رهاظ  فجن  رد  هک  منیب  یم  ار  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق اـیوگ 
سک ره  يوسب  مچرپ  نآ  اب  و  دـنک ، یم  زاب  تسا  راگدرورپ  ترـصن  زا  شا  هیقب  یهلا و  شرع  ياه  هیاپ  زا  نآ  دومع  هک  ار  ملـسو 

 . دزاس دوبان  ار  وا  دنوادخ  دروآ  موجه 

؟ دنروآ یم  ترضح  نآ  يارب  ای  تسا  وا  هارمه  هب  مچرپ  ایآ  مدرک : ضرع 

(1) .دروآ یم  ار  نآ  لیئربج  دوش و  یم  هدروآ  وا  يارب  هکلب  دومرف :

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 112  / 625

(2) .مهمالحأ اهب  تلمکو  مهلوقع  اهب  عمجف  دابعلا ، سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ 

تاجن یگدنکارپ  زا  ار  اهنآ  ياه  لقع  نآ ،  اب  و  دراذگ ،  یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  دوخ  تمحر  تسد  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 
 . دنادرگ یم  لماک  درب و  یم  الاب  ار  اهنآ  هشیدنا  رّکفت و  تردق  و   ، (3) دزاس یم  زکرمتم  هداد و 

(. نآ زا  يا  هراپ   ) 493/3 ح 245 هادهلا : تابثإ  326/52 ح 41 ، راونألا :  راحب  672/2 ح 23 ، نیدلا : لامک  - 1
 ، 483 ح1 رثألا : بختنم  456/2 ح5 ، یفاولا :  328/52 ح 47 ، راونألا :  راحب  25/2 ح1 ، یفاکلا :  675/2 ح 30 ، نیدلا : لامک  - 2

كرابم تسد  تاکرب  زا  و  336/52 ح 71 .  راونألا :  راحب  مهقالخأ ،» اهب  لمکأو  : » تسا نینچ  اـجنآ  رد  840/2 ح 57 و  جئارخلا :
ینمؤم ره  هاگنآ  دراذـگب و  ناگدـنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ 

 . دیامرف تیانع  وا  هب  ار  درم  لهچ  يورین  دنوادخ  ددرگ و  نهآ  ياه  هراپ  زا  رت  مکحم  شبلق 
هّجح بانج  مرتحم  دنمشناد  هدنـسیون و  اجنآ  رد  «، 215/2 ّتیقفوم : رارـسا   » دنمـشزرا باتک  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  - 3

و روهظ » نامز  رد  اه  لقع  لماکت   » ینعی عوضوم  نیا  هرابرد  يردقنارگ  بلاطم  يدهتجم  یضترم  دّیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسإلا 
 . دنا هدومرف  نایب  زغم » میظع  تردق  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  داشرا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش   - 113  / 626

لیئاکیمو هنیمی ، نع  لیئربج  هکئالملا ؛  نم  فالآ  هسمخ  یف  هّکم  نم  اهیلإ  راس  دقو  هفوکلا ، فجن  یلع  مالـسلا  هیلع  مئاقلاب  ّینأک 
.دالبلا یف  دونجلا  قّرفی  وهو  هیدی ، نیب  نونمؤملاو  هلامش ، نع 

تسار و فرط  رد  لیئربج  هک  هتشرف  رازه  جنپ  اب  هّکم  زا  تسا و  هدش  دراو  فجن  رد  هک  منیب  یم  ار  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاق ایوگ 
فلتخم ياهرهش  رد  ار  دوخ  نایرگشل  وا  و  دنا ، هدش  رهش  نیا  هناور  دنترضح  نآ  يور  شیپ  رد  نانمؤم  پچ و  تمس  رد  لیئاکیم 

(1) .دزاس یم  هدنکارپ 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ناکـسم  نبا  زا  تبیغ »  » باـتک رد  دـیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس   - 114  / 627
 : دومرف هک  مدینش 

یف يّذلا  هاخأ  يری  برغملا  یف  يّذلا  اذـکو  برغملا ، یف  يذـّلا  هاخأ  يریل  قرـشملاب  وهو  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  نامز  یف  نمؤملا  ّنإ 
(2) .قرشملا

و دنک ،  یم  هدهاشم  درب  یم  رسب  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  قرشم  رد  هک  یلاح  رد  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق نامز  رد  نمؤم 
 . دنیب یم  تسا  قرشم  رد  هک  ار  شردارب  تسا  برغم  رد  هکنآ  زین 

ینالوط یتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  و  لّضفم ،  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  هللا  همحر  نامیلـس  نب  نسح   - 115  / 628
رد ام  و  تسا ،  هدرک  رکذ  دیآ  یم  شیپ  تعجر  رد  هچنآ  زا  یـضعب  ترـضح و  نآ  مایق  هادـف و  انحاورا  مئاق  ماما  لاوحا  حرـش  رد 

باتک ای  باتک  نآ  هب  دـیاب  دـهاوخب  ار  نآ  طوسبم  سک  ره  مینک و  یم  رکذ  تسا  لصف  نیا  اب  بسانم  هک  ار  نآ  زا  یـشخب  اـجنیا 
.دینک هعجارم  راونألا » راحب   » فیرش

555/3 ح 587. هادهلا : تابثإ  ، 280/2 بصانلا : مازلإ  336/52 ح 75 ، راونألا :  راحب  ، 409 داشرإلا : - 1
 . 254 مالسإلا : هراشب  نیقیلا ،  ّقح  زا   483 رثألا : بختنم  391/52 ح 213 ، راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مدرم هک  تسا  ینّیعم  تقو  هادف  انحاورا  رظتنم  ماما  روهظ  يارب  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  زا  دـیوگ : لّضفم 
؟  دننادب

.دننادب ام  نایعیش  هک  دنک  نیعم  روهظ  يارب  ار  یتقو  دنوادخ  هک  اشاح  دومرف :

؟ تسا نینچ  ارچ  نم ،  يالوم  يا  مدرک : ضرع 

 - (1) تسا تعاس  رب  لمتشم  هک  یتایآ  رکذ  زا  دعب  و  تسا -  دنوادخ  دزن  نآ  ملع  هک  تسا  ینامز  تعاس و  نامه  نآ  اریز  دومرف :
: دومرف

رارـسا رب  هک  تسا  هدرک  اعّدا  هتـسناد و  کیرـش  دنوادخ  ملع  رد  ار  دوخ  دنک  نیعم  ام  يدهم  روهظ  يارب  ار  یتقو  هک  یـسک  انامه 
 . تسا هتفای  تسد  یهلا 

هدش راذگاو  ناشیا  هب  ینلع  روطب  ملاع  يرادمامز  هک  میمهف  یم  دوش و  یم  مولعم  ترـضح  نآ  روهظ  هنوگچ  درک : ضرع  لّضفم 
؟ تسا

نیلطبملاو نیّقحملا  هاوفأ  یلع  کلذ  رثکیو  هبـسنو ، هتینکو  همـساب  يداـنیو  هرمأ ، رهظیو  هرکذ  ولعیف  هأـجف  رهظی  لّـضفم  اـی  دومرف :
 . نیفلاخملاو نیقفاوملاو 

هزاوآ مک  مک  دـنناد ، یم  وا  صاخ  باحـصا  طقف  ار  شروهظ  هاتوک  یتدـم  يارب  زاغآ  رد  دوش و  یم  رهاظ  ناهگان  وا  لّضفم ؛  يا 
مومع روطب  مدرم  دتفا و  اهنابز  رس  رب  شمان  و  دنناوخ ، شبسن  هینک و  مسا و  هب  ار  وا  و  دوش ، یم  راکـشآ  شرما  دور و  یم  الاب  شا 

.دننک وگتفگ  وا  زا  همه  فلاخم ؛  ای  دنشاب  قفاوم  لطاب ، ای  دنشاب  قح  وریپ 

هینک و مسا و  میا ، هدرک  ییامنهار  ار  اهنآ  ًالبق  هک  روط  نامه  دنـسانشب  ار  وا  دوش و  مامت  اهنآ  رب  تجح  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و 
مدرم ات  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  هینک  مان و  دننام  وا  هینک  مان و  هک  میا  هتفگ  میا و  هدرک  نایب  ار  وا  بسن 

.میتسناد یمن  ار  وا  مسر  مسا و  ام  دنیوگن 

رطاخب اهنیا  همه  و  دـننک ، وگزاب  رگیدـکی  يارب  هک  دوش  نشور  ناگمه  يارب  وا  ناشن  ماـن و  ناـنچ  ماـگنه  نآ  رد  مسق  ادـخب  سپ 
شّدج هک  روطنامه  دنادرگ  رهاظ  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپس  .تسا  اهنآ  رب  تجح  مامتا 

 . تسا هدیدرگ  رکذ  رد ص 730 ح 7  تیاور  نیا  - 1
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هَرِهُْظِیل ِّقَحلا  ِنیدَو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرأ  يذَّلا  َوُه   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هداد  هدـعو  نآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
وا ات  داتسرف  اهنآ  يوسب  قح  نید  هب  مدرم  تیاده  يارب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا   » (1)« نوُکِرْشُملا َهِرَک  َْولَو  هِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع 

«. دشابن دنیآ  شوخ  ار  ناکرشم  هچرگ  دنادرگ  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار 

؟ تسیچ نوُکرْشُملا » هرَک  َولَو  هّلُک  نیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » دیامرف یم  هک  هیآ  زا  تمسق  نیا  لیوأت  نم  يالوم  درک : ضرع  لّضفم 

 . (2)« هَّلل هُّلُک  ُنیّدلا  َنوکَیَو  ٌهَْنِتف  نوکَتال  یّتَح  مُهُوِلتاقَو  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  دومرف :

.دشاب ادخ  يارب  طقف  نید  دنامن و  يا  هنتف  ات  دینک  هزرابم  ناکرشم  نارفاک و  اب 

نامه دنامن  نید  کی  زج  هک  يروطب  دنک  یم  فرطرب  تسا  اهنآ  نید  اه و  ّتلم  نایم  رد  هک  ار  فالتخا  وا  مسق  ادخب  لّضفم ،  يا 
« . تسا مالسا  طقف  راگدرورپ  لوبق  دروم  نید   » (3)« ُمالْسإلا ِهَّللاَْدنِع  َنیّدلا  َّنإ   : » هدومرف هبترم  دنلب  دنوادخ  هک  هنوگ 

«. دوش یمن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  رایتخا  مالسا  زج  ینید  سک  ره   » (4)« ْهنِم َلَبُْقی  نَلَف  ًانید  ِمالسإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  : » تسا هدومرف  و 

ناهنپ ناگدید  زا  لاس 266  زور  نیرخآ  رد  سپس  دومرف : هکنآ  ات  داد ، همادا  ترضح  نآ  تیالو  دروم  رد  ار  شیوخ  راتفگ  سپس 
(5) .دننیبب ار  وا  همه  هک  یماگنه  ات  دنیب  یمن  ار  وا  یسک  نآ  زا  دعب  ددرگ و  یم 

هیآ 33. هبوت ،  هروس  - 1
هیآ 39. لافنأ ،  هروس  - 2

 . هیآ 19 و 85 نارمع ،  لآ  هروس  - . 3
 . هیآ 19 و 85 نارمع ،  لآ  هروس  - . 4

تـسا یناوارف  رابخا  تایاور و  فالخرب  نیا  دننیبن .  ار  وا  اهمـشچ  نآ  زا  دعب  و  تسا :  هدمآ  نینچ  يربکلا » هیادـهلا   » باتک رد  - 5
ار ناشیا  ياه  تیاکح  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  و  دنک .  یم  تلالد  خیرات  نیا  زا  دعب  نایعیـش  زا  يا  هّدع  يارب  هدهاشم  عوقو  رب  هک 
نآ تمدـخ  ناگتفای  فّرـشت  نّمـضتم  هک  يرابخا  تسا :  هدومرف  هداد و  لیکـشت  یلـصف  نآ  يارب  هدرک و  رکذ  شیوخ  باـتک  رد 

خیـش هبیغ  باتک  هب  دینک  عوجر   . » دوش يروآ  عمج  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  نآ  دنا و  هدید  ار  وا  خیرات  نآ  زا  دعب  تسا و  ترـضح 
و  : » تسا هدمآ  دعب  رطـس  دنچ  رد  هک  تسا  يا  هلمج  دـنک  یم  لاکـشا  راچد  ار  تیاور  نیا  ندوب  حیحـص  هچنآ  و  «. 152 یسوط : 

نب دعـس  تسا .  نانوعلم  ناگدـش و  تّمذـم  زا  وا  هک  یلاـح  رد  دنیـشن ، » یم  ترـضح  نآ  باـب  ناونع  هب  يریمن  ریـصن  نب  دّـمحم 
تلاـسر ار  وا  مالـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  ّیلع  ترـضح  و  دراد ،  تّوبن  ماـقم  تسا و  لوـسر  هک  درک  یم  اـعّدا  وا  دـیوگ :  هَّللادـبع 

ار تامّرحم  دوب ،  وا  ّتیبوبر  هب  دقتعم  درک و  یم  ّولغ  مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  دروم  رد  و  دوب ،  خسانت  هب  لئاق  تسا .  هدیـشخب 
لوـعفم صخـش  عـضاوت  زا  راـک  نیا  هک  درک  یم  لاـیخ  و  درمـش ،  یم  لـالح  رگیدـکی  اـب  ار  نادرم  جاودزا  و  تسناد ،  یم  حاـبم 

هدرک و راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  یناوج  ریـصن  نب  دّمحم  هک  دندید  ینلع  روطب  مدرم  زا  یـضعب  دسیون :  یم  زین  و  دنک .  یم  تیاکح 
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راـنک ادـخ و  يارب  ینتورف  عـضاوت و  زا  و  تسا ،  اـه  ندرب  تّذـل  زا  نیا  هک  تفگ  یم  درک و  یم  راداو  یتـشز  راـک  نینچ  هـب  ار  وا 
لاجر هَّللادـبع ص 100 ، نب  دعـس  فیلأت  قرِفلاو ،  تـالاقملا  هب :  دـینک  عوجر   . » دریگ یم  همـشچرس  یـشکرس  رورغ و  نتـشاذگ 

«. 244 یسوط :  خیش  هبیغ  و  520 ح 1000 ، یّشک :
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یم وگتفگ  یناسک  هچ  اب  وا  و  دـننک ، یم  وگتفگ  وا  اـب  یناـسک  هچ  شتبیغ  نارود  رد  نم  رورـس  يا  مدرک : ضرع  دـیوگ : لّـضفم 
؟ دنک

هب ار  وا  یهاون  تاروتـسد و  و  دـنیوگ ، یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  نج  هفیاط  نانمؤم  ناگتـشرف و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ریـصن نب  دمحم   » ددرگ یم  بیاغ  رباص  رد  هک  يزور  .دنناسر و  یم  ترـضح  نآ  يالکو  ناگدنیامن و  نانیمطا و  دروم  صاخـشا 

.دوش یم  رهاظ  هّکم  رد  تبیغ  نارود  ندش  يرپس  زا  دعب  و  دنیشن ، یم  ترضح  نآ  باب  ناونع  هب  يریمن »

ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماج  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هّکم  دراو  منیب  یم  ار  وا  ایوگ  لّضفم ،  يا  دـنگوس  ادـخب 
ولج هب  ار  رغال  زب  دنچ  .دراد و  تسد  رد  ار  وا  ياصع  و  اپ ، هب  ار  ربمغیپ  راد  هلصو  نیلعن  هداهن و  رس  رب  یگنر  درز  همامع  هدیشوپ ، 

.دنک یم  روهظ  قفوم  یناوج  هرهچ  رد  و  دسانش ، یمن  ار  وا  سک  چیه  اجنآ  رد  و  دسر ، یم  مارحلا  تیب  کیدزن  هکنآ  ات  دنار  یم 

؟ تسا هنوگچ  شروهظ  تیفیک  دنک و  یم  روهظ  اجک  زا  وا  نم ، رورس  يا  درک : ضرع  لّضفم 

 . هدحو لیّللا  هیلع  ّنجیو  هدحو ، هبعکلا  جلیو  هدحو ، تیبلا  یتأیو  هدحو ، رهظی  لّضفم  ای  دومرف :

یکیرات دوش ، یم  هبعک  دراو  اهنت  و  دـیآ ، یم  مارحلا  تیب  فرط  یئاهنت  هب  و  تسا ، اهنت  هکیلاـح  رد  دـنک  یم  روهظ  وا  لّـضفم  يا 
.تسا اهنت  نانچمه  وا  دریگ و  یم  ارف  ار  اج  همه  بش 
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نآ رـضحم  هب  دنیآ و  یم  دورف  ناگتـشرف  زا  فص  دنچ  لیئاکیم و  لیئربج و  تفر  باوخب  اهمـشچ  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  یتقو 
 . دش رداص  روهظ  نامرف  دیدرگ و  باجتسم  تیاعد  نم ، ياقآ  يا  دننک : یم  ضرع  دنوش و  یم  بایفرش  ترضح 

: دیوگ یم  دشک و  یم  تروص  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالسلا  هیلع  ماما 

 . (1)« َنیِلماعلا ُرْجأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِهَّنَجلا  نِم  ُءَّوَبَتَن  َضْرألا  اَنَثَرْوأَو  هَدْعَو  انَقَدَص  يذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلا  »

زا اجک  ره  رد  تخاس و  نیمز  ثراو  ار  ام  دومن و  لمع  ام  هرابرد  دوخ  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ساپـس و  »
«. دنا هدومن  لمع  وا  تاروتسدب  هک  تسا  یناسک  يارب  یبوخ  شاداپ  نیا  و  مینک ، یم  لزنم  میهاوخب  هک  تشهب 

دنوادـخ هک  یناسک  يا  و  نم ، صوصخم  ناروای  يا  ءابقن و  هورگ  يا  دروآ : یمرب  دایرف  دتـسیا و  یم  ماـقم  نکر و  نیب  رد  هاـگنآ 
.دییآ نم  يوسب  تبغر  لیم و  اب  تسا ،  هدرک  هریخذ  نم  يرای  يارب  ار  امش  مروهظ  زا  لبق 

رد يا  هّدـع  دـنتدابع و  بارحم  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـسر  یم  ملاع  برغ  قرـش و  رد  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يادـص 
روضح هب  ار  دوخ  هدروآ و  يور  ماما  فرطب  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  همه  دنونـش  یم  ار  ادـص  نیا  هک  نیمه  دـنا ، هدـیمرآ  اـهرتسب 

 . دنناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما 

ره دـنک ، یگدنـشخرد  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يدومع  تروص  هب  ات  دـهد  یم  روتـسد  رون  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ماـگنه  نآ  رد 
لد و  دشخب ، یم  ییانـشور  وا  هب  شا  هناخ  لخاد  رد  رون  نیا  ددرگ و  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دـنک  یم  یگدـنز  نیمز  يور  هک  ینمؤم 
هیلع ماما  تمدخ  رد  همه  ناهاگحبـص  یلو  تسا ، هدرک  روهظ  تیب  لها  ام  مئاق  هک  دـنناد  یمن  زونه  دوش و  یم  نامداش  اهنآ  ياه 

.دنتسه ردب  گنج  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایرکشل  دادعت  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  اهنآ  و  دنشاب ، هداتسیا  مالسلا 

ماما اب  هک  يرفن  ود  داتفه و  نآ  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : لّضفم 

هیآ 74. رمز ،  هروس  - 1
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؟ دنوش یم  رهاظ  ناشیا  اب  ایآ  دندیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

، دندرگرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  رفن  رازه  هدزاود  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دننک  یم  روهظ  اهنآ  دومرف :
.تشاذگ دهاوخ  رس  رب  یگنر  هایس  همامع  ترضح  نآ  و 

یم رییغت  دـنا  هدومن  نارگید  اب  وا  مایق  روهظ و  زا  لبق  هک  ار  یناسک  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایآ  نم ، رورـس  يا  درک : ضرع  لّضفم 
؟ دهد

عیابملاو اهل  عیابملا  هَّللا  نعل  هعیدخو ،  قافنو  رفک  هعیبف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  روهظ  لبق  هعیب  ّلک  لّضفم ، ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.هل

هدش تعیب  شیارب  هک  ار  یـسک  هدننک و  تعیب  دـنوادخ  تسا  گنرین  قافن و  رفک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  لبق  یتعیب  ره 
(1) .دنک تنعل  ار  ود  ره 

جراخ نآ  زا  ینـشور  دیفـس و  رون  دـنک ، زارد  ار  دوخ  كرابم  تسد  دـهد  مارحلا  تیب  هب  هیکت  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو  لّضفم ، يا 
هفیرش هیآ  نیا  سپـس  تسا ، هدش  زارد  وا  نامرف  هب  وا  فرط  زا  تسا  دنوادخ  ياناوت  تسد  نیا  دیامرف : یم  دننیبب و  مدرم  هک  دوش 

: دیامرف توالت  ار 

 . (2)« ...هِسْفَن یلَع  ُثْکنَی  امَّنإف  َثَکَن  ْنَمَف  مِهیْدیأ  َقْوَف  ِهَّللاُدَی  هَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنإ  کَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنإ  »

نآ سک  ره  سپ  تسا ، ناشیا  ياه  تسد  يالاب  ادخ  تسد  دـننک  یم  تعیب  ادـخ  اب  تقیقح  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  »
« . تسا هدرک  ینکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  دنکشب  ار  تعیب 

هاگنآ ّنج و  ءابجن  سپس  ناگتشرف و  وا  زا  دعب  تسا ، لیئربج  دنک  یم  تعیب  وا  اب  دسوب و  یم  ار  ترضح  نآ  تسد  هک  یسک  لّوا 
 . دننک یم  تعیب  ءابقن 

 - : دومرف هکنآ  ات  داد  همادا  ار  ثیدح  و 

وا يادص  هک  دروآرب  گناب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  باتفآ  يدنلب  زا  يا  هدننکدایرف  دش  نشور  اج  همه  درک و  عولط  دیـشروخ  یتقو 
نامسآ لها  همه  ار 

هار رد  دریگ و  راک  هب  وا  تمدخ  رد  ار  دوخ  ناوت  مامت  هدننک  تعیب  هک  تسا  وا  اب  نتـسب  نامیپ  دـهع و  یـسک ،  اب  ندرک  تعیب  - 1
باتک هب  دـینک  عوجر  نآ  ماکحا  تعیب و  يانعم  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  .دزرون  غیرد  هنوگ  چـیه  دوخ  لام  ناج و  لذـب  زا  وا  يراـی 

.324/2 نآ : همجرت  و  مراهچ ،  یس و  رما   262/2 مراکملا : لایکم  فیرش 
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: دیوگ یم  و  دنونش ، یم  نیمز  و 

یم درک  ناـیب  لـماک  روطب  ار  وا  بسن  هینک و  ماـن و  هکنآ  زا  دـعب  و  تسا -  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  يدـهم  نیا  ملاـع ،  لـها  يا 
.دیدرگ یم  هارمگ  هک  دینکن  وا  تاروتسد  اب  تفلاخم  دیوش و  تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  نونکا  دیوگ - :

یم تعاطا  مدینش و  ام  دنیوگ : یم  دنتسه ، ءابقن  نآ  زا  دعب  ّنج و  سپس  ناگتـشرف ، دنیوگ  یم  کیبل  ار  ءادن  نیا  هک  یهورگ  لّوا 
دنک و فیرعت  وا  يارب  دروآ و  يور  يرگید  هب  کی  ره  و  دونـشب ، ار  ادص  نآ  هکنیا  زج  دنامن  یقاب  یـشوگ  هدنراد  چـیه  و  مینک ، 

.دیامن وگزاب  تسا  هدینش  هچنآ 

روهظ نیطسلف  نیمزرس  زا  یکشخ  نابایب  رد  امـش  راگدرورپ  مدرم  يا  دروآ : گناب  برغم  زا  يا  هدننزدایرف  باتفآ  بورغ  کیدزن 
یم هارمگ  هک  دینکن  تفلاخم  وا  اب  دیوش و  تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  تسا  هیواعم  نب  دـیزی  دالوا  زا  هسبنع  نب  نامثع  وا  هدرک و 
یم یچیپرـس  میدینـش و  دنیوگ : یم  شباوج  رد  دننک و  بیذـکت  ار  وا  دـننک و  در  ار  وا  راتفگ  ءابقن  نایرپ و  ناگتـشرف و  دـیدرگ ،

.دنوش یم  یهارمگ  راچد  ادص  نیا  ندینش  اب  نارفاک  قافن و  دیدرت و  کش و  لها  یلو  مینک ،

یم رهاظ  ماقم  نکر و  نیب  تسا ) مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوصقم  تاـیاور  قبط   ) ضرـألا ّهباد  هاـگنآ  دومرف : ثیدـح  همادا  رد  و 
جورخ هصق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دنز ،  یم  رفک  تمالع  نارفاک  هرهچ  رب  و  نمؤم ، تمالع  نامیا  اب  مدرم  هرهچ  رب  دوش و 

نایب هّکم  رد  شروهظ  ماگنه  رد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  لاوحا  زا  یضعب  ءادیب و  نیمزرس  رد  اهنآ  نتفر  ورف  ینایفـس و  رگـشل 
.دنک یم 

؟ دور یم  اجک  يدهم  سپس  نم ، رورس  يا  درک : ضرع  لّضفم 

ّتیرومأم مهم و  راک  دـش  دراو  اـجنآ  رد  هک  یماـگنه  دور و  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  هنیدـم  هب  دومرف :
 . دوش یم  نارفاک  ییاوسر  نانمؤم و  يدونشخ  ثعاب  هک  درک  دهاوخ  ارجا  یبیجع 

؟ تسیچ بیجع  ّتیرومأم  نآ  نم ، ياقآ  يا  درک : ضرع  لّضفم 

نم ّدج  ربق  ایآ  مدرم ، يا  دیامرف : یم  دیآ و  یم  شّدج  ربق  رانک  دومرف :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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یم دننوفدم ؟ یناسک  هچ  وا  رانک  رد  دـیامرف : یم  تسا ، نیمه  دّـمحم  لآ  يدـهم  يا  يرآ  دـنیوگ : یم  تسا ؟ نیمه  ادـخ  لوسر 
.تسین اجنیا  رد  وا  اب  رگید  یسک  دنشاب و  یم   (1) رمع رکبوبا و  وا  هارمه  رای  ود  دنیوگ : 

دننک نینچ  نوچ  دنـشک و  راد  هب  يا  هدیـسوپ  کشخ و  تخرد  رب  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  اـهنآ  دـهد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مسق ادخب  دنیوگ : رفن  ود  نیا  ناتسود  عضو  نیا  هدهاشم  اب  دنک ،  یم  ادیپ  گرب  خاش و  دوش و  یم  زبسرـس  ًاروف  هدیکـشخ  تخرد 

.میدش راگتسر  زوریپ و  رفن  ود  نیا  تیالو  تبحم و  هب  ام  و  تسا ، تفارش  ًاعقاو  نیا 

: دروآرب دایرف  مالسلا  هیلع  يدهم  فرط  زا  يا  هدننکادن  هاگنآ 

نولبقیالف امهنم  هءاربلا  امهئایلوأ  یلع  مالـسلا  هیلع  ّيدـهملا  ضرعیف  نیئزج  قلخلا  مسقنیف  ًابناج ،  درفنیلف  ًانالفو  ًانالف  ّبحأ  نم  ّلک 
.هیواخ لخن  زاجعأک  مهلعجتف  مهیلع  ّبهتف  ءادوس  ًاحیر  مالسلا  هیلع  ّيدهملا  رمأیف 

هیلع يدهم  دندش  ادج  ًالماک  هک  یتقو  دنتـسیاب ، فرط  کی  رد  دنوش و  ادج  مدرم  نایم  زا  دنراد  تسود  ار  رفن  ود  نیا  هک  یناسک 
یم روتـسد  ماگنه  نیا  رد  دـنریذپ ، یمن  اهنآ  یلو  دـننک ، راهظا  رفن  ود  نیا  زا  ار  دوخ  يرازیب  هک  دـهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  مالـسلا 
یم دوبان  دنکفا و  یم  ّتلذم  كاخ  رب  لخن  تخرد  کشخ  ياه  هخاش  نوچمه  ار  اهنآ  دزو و  یم  اهنیا  رب  يدیدش  هایـس  داب  دـهد 

 . دزاس

مدرم هک  دهد  یم  روتـسد  و  دنادرگ ، یم  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  رما  هب  دنروآ و  یم  نییاپ  راد  يالاب  زا  ار  ود  نآ  دیامرف :  یم  سپس 
 ، دننک فارتعا  مه  اهنآ  دـنک و  وگزاب  ار  اهنآ  ياه  تیانج  درادرب و  اهنآ  تشز  راک  زا  هدرپ  اهنآ  روضح  رد  دـنوش و  عمج  یگمه 

تخرد نامه  رب  ار  ود  نآ  هرابود  نآ  زا  سپ  و  دنک ، صاصق  هدید  اهنیا  زا  یملظ  سک  ره  دهد  روتـسد  نیرـضاح  هب  نآ  زا  دـعب  و 
هک دـهد  ناـمرف  داـب  هب  سپـس  و  دـنازوسب ، تخرد  اـب  ار  ود  نآ  دـیآ و  نوریب  نیمز  زا  هک  دـهد  ناـمرف  ار  یـشتآ  دـشکب و  راد  هب 

.دزیرب ایرد  رد  هتخاس و  هدنکارپ  ار  هدنام  یقاب  رتسکاخ 

؟ تسا اهنآ  باذع  نیرخآ  نیا  ایآ  نم ،  رورس  يا  درک : ضرع  لّضفم 

: دومرف

 . تسا هدروآ  رصتخم  روط  هب  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  هدش و  نایب  رت  لّصفم  ردصم  رد  بلطم  نیا  - 1
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رفاک هک  ینارفاک  دنا و  هتشاد  صلاخ  نامیا  هک  ینانمؤم  دننادرگ ، یم  رب  ار  اهنآ  مسق  ادخب  تسا ؟ باذع  نیرخآ  نیا  اجک  تاهیه ،
ربـکا قیدـص  ملـسو و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترــضح  ادـخ  لوـسر  ناـیملاع  رورــس  دـندرگ و  یمرب  زین  دـنا  هدوـب  ضحم 

ود نیا  زا  دنوش و  یم  رضاح  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هّیقب  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
رما هب  راـب  ره  رد  دنـشک و  یم  راـب  رازه  ار  اـهنآ  زور  هنابـش  ره  رد  هک  يروطب  دـننک  یم  صاـصق  دـنا  هدرک  هک  یملظ  رطاـخب  رفن 

.دوش یم  رارکت  لمع  نیا  دهاوخب  دنوادخ  هک  يرادقم  ات  .دندرگ و  یمرب  لّوا  تروص  هب  دنوش و  یم  هدنز  هرابود  دنوادخ 

شـش لهچ و  زور  نآ  رد  شنارای  دادعت  دیآ و  یم  دورف  فجن  هفوک و  نیب  رد  و  دور ، یم  هفوک  فرطب  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپس 
.دنتسه بیقن  رفن  هدزیس  دصیس و  و  يرپ ، دادعت  نیمه  هب  هتشرف و  رازه 

: دندومرف دنتفگ و  نخس  نآ  لها  نتفرگ  رارق  ادخ  نیرفن  نعل و  دروم  دادغب و  یبارخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ار اهنآ  هک  یباذع  نافوط  و  دیآ ، دورف  دادغب  رب  هدش  دراو  اهتنا  ات  راگزور  لّوا  زا  رگنایغط  ياه  تما  رب  هک  یباذع  عاونا  مسق  ادـخب 
 . دنا هدیزگرب  دوخ  يارب  نکسم  ار  اجنآ  ماگنه  نآ  رد  هک  یناسک  رب  ياو  .تسین  حالس  تردق  ریشمش و  اب  زج  دریگ  یم 

: دنک یم  لاؤس  لّضفم  هّصق  نآ  نایاپ  زا  سپ  دنک ؛ یم  نایب  لّصفم  روطب  ار  ینسح  دیس  نایرج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  زا  دعب 
؟ دنک یم  هچ  مالسلا  هیلع  يدهم  نآ  زا  دعب  نم ،  ياقآ  يا 

هرخـص رب  هتفرگ و  ار  وا  اهنآ  دنک ؛ یم  هناور  قشمد  فرط  هب  ینایفـس  يریگتـسد  يارب  ار  يرکـشل  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنشک یم 

البرک رد  وا  يرای  هار  رد  وا  هارمه  هب  هک  يراوگرزب  ود  داتفه و  قیدص و  رازه  هدزاود  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نآ  رد  و 
.دوب دهاوخ  ینارون  نشور و  یتشگرب  هدنشخرد و  تعجر  هچ  و  دوش ، یم  رهاظ  دندش  دیهش 

جورخ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  نانمؤمریما  ربکا  قیدص  نآ  زا  دعب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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، لیعامـسا رجح  رد  یکی  فجن ، رد  یکی  شا  هیاپ  راهچ  هک  دننک  یم  اپرب  فجن  رد  یهاگراب  هبق و  ترـضح  نآ  يارب  و  دنک ، یم 
یم نیمز  نامـسآ و  رد  هام  دیـشروخ و  دننام  هک  منیب  یم  ار  شیاهغارچ  ایوگ  تسا و  هبّیط  هنیدم  رد  یکی  نمی و  افـص و  رد  یکی 
ِتاذ ُّلُک  ُعَضَتَو  ْتَعَـضْرأ  اّمَع  ٍهَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَـت   - » و دوش ،» راکـشآ  اه  نطاـب   - » (1)« ُِرئارَّسلا یَْلُبت   - » ماـگنه نآ  رد  .دنـشخرد 

« . دنکفیب دراد  محر  رد  هچنآ  يرادراب  ره  و  دنک ،  شومارف  ار  دوخ  راوخریش  یهدریش  ره   - » (2)« ...اهَلْمَح ٍلْمَح 

دندروآ نامیا  وا  هب  هک  یناسک  همه  راصنا و  نیرجاهم و  هارمه  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  نایملاع  رورـس  سپس 
وا هب  ای  دندرک ، بیذکت  ار  وا  هک  یناسک  همه  نآ  زا  سپ  دوش  رهاظ  دندیسر  تداهش  هب  وا  هار  رد  دندرک و  قیدصت  ار  شراتفگ  و 

 . ...دننک رضاح  دندیگنج  وا  اب  دنتفگ و  ازسان  وا  هب  ای  و  دندرک ، در  ار  شراتفگ  دندرک و  ییانتعا  یب 

(3) .دنک یم  تیافک  رادقم  نیمه  اجنیا  رد  تسا و  ینالوط  ًاّدج  ثیدح  نیا 

و دننیبب » ار  وا  اهمشچ  همه  هک  ینامز  ات  دنیب  یمن  یسک  ار  وا   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  يا  هلمج  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
هب تبسن  تفگ :  دیاب  دینک » بیذکت  ار  وا  درک ، هدهاشم  ياعدا  سک  ره   » هک تسا  ترضح  نآ  فیرش  عیقوت  رد  هک  يا  هلمج  زین 

ترـضح نآ  صاخ  باّون  دننام  دنک  اعدا  نایعیـش  هب  ربخ  ندناسر  تباین و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ندید  صخـش  هک  تسا  يدراوم 
ای و  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  وا  هک  دناد  یم  دسانـش و  یم  یبوخب  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  ار  وا  هک  دنک  اعّدا  ای  دندوب ، هنوگنیا  هک 

.دشاب نانمشد  زا  یتشحو  سرت و  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم 

ترضح نآ  دنک : یم  دییأت  ار  نآ  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  هک  یتیاور  میدرک  رکذ  هک  ار  یتالامتحا  و 
: تسا هدومرف 

هیآ 9. قراط ،  هروس  - 1
هیآ 2. ّجح ،  هروس  - 2

.1/53  - 16 راونألا :  راحب  ، 179  - 190 تاجردلا : رئاصب  رصتخم  - 3
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ّالإ اهیف  هناکمب  ملعیال  يرخُالاو  هعیـش ، هّصاخ  ّالإ  اهیف  هناکمب  ملعیال  یلوُالا  هبیغلا  .هلیوط  يرخُالاو  هریـصق  امهادـحإ  ناتبیغ : مئاقلل 
(1) .هیلاوم هّصاخ 

زج ار  وا  ناـکم  اـج و  لّوا  تبیغ  رد  تسا  ینـالوط  يرگید  هاـتوک و  شتدـم  یکی  تسا ، تبیغ  ود  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) مئاـق يارب 
.تسین ربخاب  یسک  ترضح  نآ  نایلاوم  زج  شناکم  اج و  زا  مّود  تبیغ  رد  و  دناد ، یمن  یسک  هدیزگرب  صوصخم و  نایعیش 

 : تفگ هک  تسا  هدومرف  لقن  شردپ  زا  وا  و  نانس ،  نب  یلع  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 116  / 629

لومعم قبط  دـنداتفا و  هارب  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  يارب  نآ  یحاون  مق و  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تداهـش  زا  دـعب 
دندوب و هتشادرب  دوخ  هارمه  هب  ار  یلاوما 

170 ح2، ینامعن :  هبیغ  ، 269/1 بصانلا : مازلإ  414/2 ح 14 ، یفاولا :  155/52 ح 11 ، راونألا :  راحب  340/1 ح 19 ، یفاکلا :  - 1
534/3 ح 475. هادهلا : تابثإ 
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.دنتشادن مالسلا  هیلع  ماما  تافو  زا  يربخ  هنوگ  چیه 

ار یناف  راد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  داد  ربخ  نانآ  هب  دندیسرپ ، ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لاوحا  یسک  زا  دندیسر  ءارماس  هب  هکنیمه 
يارب هک  ییاـه  هناـشن  اـهتمالع و  نوـچ  دـندمآ ، رفعج  دزن  یتـقو  تـیعمج  نآ  درک ، یفرعم  اـهنآ  هـب  ار  رفعج  تـسا و  هدرک  عادو 

.دندرگرب ات  دندمآ  نوریب  دندادن و  وا  هب  ار  لاوما  دندیدن  رفعج  رد  دنتشاد  رظن  رد  ماما  نتخانش 

فقوت يرادقم  دنز ، یم  ادص  ناشیاه  مان  هب  ار  ناشیا  هدـمآ و  اهنآ  لابند  هب  یناوج  دـندش  هجوتم  دـندش  جراخ  رهـش  زا  هک  نیمه 
: دومرف اهنآ  هب  و  دیسر ، ناوج  ات  دندرک 

.تسا هدناوخ  ار  امش  وا  هک  دینک ، تباجا  ار  دوخ  يالوم 

ترـضح شدـنزرف  میدـش ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامیالوم  هناخ  دراو  ات  میدـمآ  ناوج  نآ  هارمه  هب  گنرد  یب  دـنیوگ :  یم 
نآ رب  دراد ، نت  هب  يزبس  سابل  و  ینارون ، هام  نوچ  شکرابم  هرهچ  تسا  هتـسشن  یتخت  يور  هک  میدـید  ار  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح 

نالف دـیراد  هارمه  هب  هک  یلاوما  مامت  دومرف : سپـس  تفگ ، خـساپ  ار  ام  مالـس  هدومن  فطل  راهظا  وا  میدرک و  مالـس  نینزان  دوجو 
تسا هداد  رادقم  نیا  یکی  نآ  و  رادقم ، نیا  ینالف  تسا ، رانید  رادقم 

اب هک  ار  ینایاپراهچ  رفس و  بابسا  اه و  هماج  تایصوصخ  سپس  داد ، حیضوت  ار  هّصق  تاصخشم  مامت  درب و  مان  ار  اهنآ  کیاکی  و 
يور زا  ار  نیمز  ترضح  نآ  هاگـشیپ  رد  میدیـسر و  دوصقم  هب  هک  میدروآ  اجب  رکـش  هدجـس  هاگنآ  درک ، نایب  میدوب  هدروآ  دوخ 

ار یلاوما  نایاپ  رد  و  دومرف ، باوج  ار  همه  وا  میدیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا  میتشاد  رظن  رد  هک  یتالاؤس  نآ  زا  دـعب  میدیـسوب ، بدا 
(1)  . ...میداد لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوب  ام  دزن  مدرم  ياه  تناما  هک 

358/1 ح18. بصانلا : مازلإ  368 ح13 ، رثألا : بختنم  47/52 ح34 ، راونألاراحب : 476/2 ح26 ، نیدلا : لامک  - 1
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مارتحا بدا و  يور  زا  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگـشیپ  رد  ناوت  یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا نییولع  صوصخم  اه  گنر  نایم  زا  زبس  گنر  هک  تفگ  ناوت  یم  و  دیسوب ،

ام هک  تسا ، هدومرف  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینـالوط  یثیدـح  یفاـک » هضور   » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   - 117  / 630
 : دیامرف یم  تسا -  ربخ  يوار  هک  نارمح -  هب  يدعب  تمسق  رد  مینک ، یمن  رکذ  باب  نیا  اب  نتشادن  تبسانم  رطاخب  ار  نآ  يادتبا 

.انترمز یف  ًادغ  وه  فوخلاو ، يذألا  نم  يری  ام  یلع  ربصو  انرمأ  رظتنا  نم  ّنأ  ملعت  الأ 

یم روشحم  ام  اب  تمایق  يادرف  دنک  ربص  اهنآ  زا  سرت  نانمـشد و  رازآ  اه و  ّتیذا  رب  دـشاب و  ام  رما  رظتنم  هک  یـسک  یناد  یمن  ایآ 
.دوش

نآرق هک  يدید  و  تفرگارف ، ار  اج  همه  متـس  ملظ و  هک  يدید  و  دنتفر ، نیب  زا  نآ  لها  دش و  لامیاپ  قح  يدـید  هک  یماگنه  سپ 
ریز و نید  هک  يدید  و  دندرک ،  هیجوت  دوخ  تالیامت  قباطم  ار  شتایآ  دـندروآ و  دـیدپ  نآ  رد  هدوبن  نآ  رد  هچنآ  هتـشگ و  هنهک 

يدب هک  يدید  و  دـنتفای ، يرترب  ّقح  لها  رب  لطاب  لها  هک  يدـید  و  دوش ، یم  ور  ریز و  هساک  نایم  رد  بآ  هک  روط  نامه  دـش  ور 
.دنرادب روذعم  ار  ناراک  دب  هکلب  دنکن  یهن  نآ  زا  یسک  هتشگ و  راکشآ 

توکـس نمؤم  يدید  و  دننک ، افتکا  نانز  هب  اه  نز  و  نادرم ، هب  زیارغ  ءاضرا  يارب  نادرم  هتـشگ ، ینلع  داسف  یتشز و  هک  يدـید  و 
گرزب اه  لاس  ّنس و  مک  يدید  و  دـننکن ،  در  ار  وا  لطاب  فرح  دـیوگ و  غورد  قساف  هک  يدـید  و  دـنریذپن ، ار  وا  نخـس  هدرک و 

هاـنگ یتشز و  هب  ار  یـسک  رگا  يدـید  و  دـندیرب ،  دوخ  نیب  ار  يدـنواشیوخ  طـباور  يدـید  و  دـنرگنب ، تراـقح  هدـید  هب  ار  اـهرت 
.دنکن در  ار  هدنیوگ  نخس  ددرگ و  نامداش  دننک  فیصوت 

حدم هک  يدید  دننک و  شزیمآ  نانز  اب  اه  نز  هک  يدید  و  دنهد ، رارق  يرتشم  رایتخا  رد  نز  دننام  ار  دوخ  ناوجون  نارسپ  يدید  و 
نآ نیا و  يانث  و 
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وا زا  یـسک  دـنک و  شـشخب  راـگدرورپ  تعاـطا  ریغ  لـطاب و  ریـسم  رد  ار  دوـخ  تورث  لاـم و  صخـش  هک  يدـید  و  دوـش ، ناوارف 
.درادن زاب  ار  وا  دنکن و  يریگولج 

هیاسمه هیاسمه ، هک  يدـید  و  دـنربب ، هانپ  ادـخب  وا  راک  زا  دـننیبب  ادـخ  هار  رد  شالت  یعـس و  لاح  رد  ار  ینمؤم  نوچ  هک  يدـید  و 
رب هک  يداسف  زا  هتـشگ و  لاحـشوخ  نمؤم  يراتفرگ  زا  رفاک  هک  يدید  و  دنکن ،  يریگولج  وا  زا  سک  چـیه  دـنک و  تیذا  ار  دوخ 

كرابت و دنوادخ  زا  هک  يا  هّدـع  و  دنـشونب ، ینلع  روطب  ار  بارـش  عاونا  هک  يدـید  و  تسا ،  نامداش  هدرک  ادـیپ  جاور  نیمز  يور 
.دنیآ مه  درگ  نآ  ندیشون  يارب  دنسرت  یمن  یلاعت 

ادخ هک  یناهانگ  ماجنا  رد  تسا  قساف  هک  یسک  و  تسا ، لیلذ  راوخ و  عامتجا  رد  دهد  یم  روتسد  اه  یبوخ  هب  هک  یـسک  يدید  و 
دـنا و تسپ  ریقح و  دـننک  یم  لـمع  نآرق  تاـیآ  هب  هک  اـهنآ  يدـید  و  تسا ،  شیاتـس  دروم  دـنمورین و  تأرج و  اـب  ددنـسپ  یمن 

دمآ تفر و  رپ  زاب و  یهابت  داسف و  ياه  هار  هدش و  هتسب  یبوخ  ریخ و  هار  هک  يدید  و  دنوش ، یم  هدرمش  کچوک  زین  اهنآ  ناتسود 
.دنهد یم  نآ  كرت  هب  روتسد  هتشگ و  لیطعت  ادخ  هناخ  ترایز  هک  يدید  و  تسا ،

و دـننک ،  هبرف  هتـسارآ و  نانز  يارب  اه  نز  نادرم و  يارب  ار  دوخ  اهدرم  يدـید  و  دـننک ، یمن  لـمع  دـنیوگ  یم  هچنآ  هب  يدـید  و 
.دروآ تسدب  یشورفدوخ  هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  جرخ  نز  و  دنک ، شاعم  رارما  یشورفدوخ  هار  زا  درم  هک  يدید 

ياهوم دوش ، راکشآ  سابع  ینب  رد  یگنانز  راثآ  يدید  و  دنهد ، لیکـشت  سلجم  دننک و  ییارآ  نمجنا  نادرم  دننام  نانز  يدید  و 
اهنآ زا  يریگ  هرهب  يارب  دنک و  یم  شیارآ  شرهوش  يارب  ار  دوخ  نز  هک  روط  نامه  دنیامن  شیارآ  ار  دوخ  دننک و  گنر  ار  دوخ 

، دشاب نمؤم  زا  رتزیزع  راد  لوپ  دنهد ،  ناشن  تریغ  دوخ  زا  وا  يارب  نادرم  و  دوش ، تباقر  درم  کی  رـس  رب  یهاگ  دننک ، جرخ  لوپ 
شیاتـس ار  اهنآ  دـننک و  قیوشت  انز  عورـشمان  لمع  رب  ار  نانز  و  دـشاب ،  هتـشادن  یـشنزرس  هنوگ  چـیه  ددرگ و  راکـشآ  يراوخابر 

.دنیامن

اه هناخ  نیرتهب  مدرم و  رتشیب  هک  يدید  و  دـنک ، شزیمآ  رگید  نادرم  اب  ات  دـهد  هوشر  دـنک و  شزاس  شرهوش  اب  نز  هک  يدـید  و 
هک دشاب  ییاه  هناخ 
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لمع اه و  تعدب  هک  يدید  و  دشاب ،  لیلذ  راوخ و  مدرم  رظن  زا  كانمغ و  نمؤم  هک  يدید  و  دنوش ، يرای  روجف  قسف و  هب  اهنآ  رد 
 . دننک زواجت  يّدعت و  نارگید  قوقح  هب  نیغورد  ياهدهاش  هب  دامتعااب  مدرم  يدید  و  تسا ، هدش  عیاش  انز  عورشمان 

هب دننک و  ریـسفت  دوخ  یـصخش  رظن  يأر و  اب  ار  نید  هک  يدید  و  دوش ، هدرمـش  مارح  یهلا  لالح  لالح و  یهلا  مارح  هک  يدید  و 
دننک هدافتـسا  نآ  یکیرات  زا  دسر و  ارف  بش  دنهاوخ  یمن  مرج  باکترا  يارب  هک  يدید  و  دوشن ، لمع  راگدرورپ  ماکحا  باتک و 

 . دنوش بکترم  یهانگ  ره  ینلع  نشور و  زور  هک  دنا  هدرک  ادیپ  هانگ  رب  تأرج  دنا و  هدش  يرج  ردق  نآ  هکلب 

راگدرورپ بضغ  مشخ و  هار  رد  يدایز  لاوما  هک  يدـید  و  دـنک ، راـکنا  ار  اـه  یتشز  دـناوت  یمن  شبلق  اـب  زج  نمؤم  هک  يدـید  و 
رد هک  يدید  و  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  حلاص  دارفا  ناراکوکین و  کیدزن و  دوخب  ار  نارفاک  نارادـمامز  هک  يدـید  و  دوش ، فرـصم 

دوخ مراحم  اب  مدرم  يدـید  و  دـهد ، يرتشیب  لوپ  هک  دوش  هداد  یـسک  هب  اه  بصنم  اه و  تسپ  هک  يدـید  و  دـنریگ ، هوشر  يرواد 
 . دننک ءافتکا  اهنآ  هب  دننک و  جاودزا 

دننک يدنم  تریغ  درم  زا  عورشمان  هدافتسا  يارب  نادرم  يدید  و  دنناسر ،  لتق  هب  نظ  ءوس  تمهت و  رطاخب  ار  صخـش  هک  يدید  و 
سنج مه  زا  ارچ  هک   ) دـننک شنزرـس  نز  اب  شزیمآ  دروم  رد  ار  درم  هک  يدـید  و  دـنزرون ، غیرد  هار  نیا  رد  لام  ناج و  لذـب  زا  و 

دناد یم  هکنآ  اب  و  دنک ، یم  فرـصم  هدروآ  تسدب  عورـشمان  هار  زا  شنز  هک  يدمآرد  زا  درم  هک  يدـید  و  ینک ،) یمن  هدافتـسا 
 . دهد یم  نت  گنن  راع و  نیا  هب  دوش و  یمن  تحاران 

درم هک  يدید  و  دهد ، یجرخ  شرهوش  هب  دهد و  ماجنا  درادن  تسود  وا  هک  ار  يراک  دوش و  هریچ  دوخ  رهوش  رب  نز  هک  يدـید  و 
هک يدــید  و  دــنک ، هـیهت  دوـخ  كاروـخ  يارب  هار  نـیا  زا  يزیچاـن  لوـپ  دــهد و  هراـجا  نارگید  هدافتــسا  يارب  ار  شزینک  نز و 

چیه دننک و  یـشورف  بارـش  ینلع  هک  يدید  و  دوش ، ماجنا  راکـشآ  روطب  رامق  هک  يدید  و  دوش ، دایز  ادخ  مانب  غورد  ياهدنگوس 
.دنهد رارق  نارفاک  رایتخا  رد  ار  دوخ  نانز  هک  يدید  و  دشاب ، هتشادن  یعنم  هنوگ 

اب اه  ناملسم  ددرگ و  ینلع  اهرازاب  اه و  هچوک  رس  رب  زاوآ  زاس و  هک  يدید  و 
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و دنک ، يریگولج  نآ  زا  دنکن  تئرج  دوش  تحاران  رگا  ای  دنکن و  يریگولج  نآ  زا  سک  چیه  دننکروبع و  نآ  رانک  زا  يدرسنوخ 
کیدزن هک  يدید  و  دنک ، راوخ  دنسرت  یم  شتردق  زا  مدرم  دراد و  یتردق  هک  یـسک  ار  راوگرزب  فیرـش و  ياه  ناسنا  هک  يدید 

ار ام  هک  یسک  يدید  و  دننک ،  راختفا  نآ  هب  دنیوگ و  ازسان  تیب  لها  ام  هب  هک  دنـشاب  یناسک  یتموکح  هاگتـسد  هب  صاخـشا  نیرت 
هک يدـید  و  دوـش ، تباـقر  لـطاب  غورد و  راـتفگ  رـس  رب  هک  يدـید  و  دـنریذپن ، ار  شتداهـش  دـنناد و  شیوـگغورد  دراد  تـسود 

دروم رد  دوخ  لیم  قباطم  دوش و  هتـشاذگ  رانک  یهلا  تاررقم  هک  يدـید  و  دـنک ، مارتحا  وا  نابز  سرت  زا  ار  شا  هیاسمه  هیاـسمه ،
 . دننک لمع  نآ 

سلاجم لُقن  تبیغ  و  هدرک ، ادیپ  عویـش  تیانج  مرج و  يدید  و  دوش ، ناوارف  ینیچ  نخـس  هتـشگ و  رهاظ  داسف  يدب و  هک  يدید  و 
مک هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  درم  هک  يدید  و  هدش ، هریچ  يدابآ  رب  یبارخ  هک  يدید  و  دننک ،  نیریـش  نآ  اب  ار  رگیدکی  ماک  هدـش و 

يویند تسپ  دصاقم  هب  ندیـسر  رطاخب  درم  هک  يدید  و  هدش ، یناسآ  راک  هانگ  یب  نوخ  نتخیر  هک  يدـید  و  دـنک ، هرادا  یـشورف 
هک يدید  و  دـننک ، راذـگاو  وا  هب  ار  یتلود  ياهراک  دنـسرتب و  وا  زا  ات  دزاس  روهـشم  ینابزدـب  هب  ار  دوخ  دـشاب و  تسایر  بلط  رد 

 . دنرامش کبس  ار  زامن 

جراخ شربق  زا  ار  هدرم  هک  يدید  و  هتخادرپن ، ار  شتاکز  هدش  کلام  ار  نآ  یتقو  زا  یلو  هتخودنا  يرایسب  لاوما  درم  هک  يدید  و 
رد زور  بش و  درم  هک  يدید  و  دوش ،  ناوارف  یناماسبان  جرم و  جره و  يدـید  و  دنـشورفب ،  ار  شنفک  دـنهد و  رازآ  ار  وا  دـننک و 

شون شیع و  لوغشم  دشاب و  یم  شوخرس  تسم و  دوخ  یگدنز  رد  ینعی   ، ) درادن مدرم  روما  رد  یمامتها  و  درب ، رسب  یتسم  لاح 
(1) (... . درادن نارگید  راب  تکالف  عضو  هب  یهّجوت  تسا و 

دنک یم  لقن  مداخ  رصن   (2)( وبا  ) زا جئارخ »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 118  / 631

.140/2 بصانلا : مازلإ  428 ح9 ، رثألا : بختنم  نمض ح 147 ،  256/52 راونألا :  راحب  36/8 ح7 ، یفاکلا :  - 1
فشک هللا و  همحر  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  هک  روط  نامه  میدرک  هفاضا  ردصم  زا  ار  نآ  ام  دوبن و  باتک  لصا  رد  نیـسوق  نیب  - 2
 . دینک هعجارم   181/9 هللا : همحر  یئوخ  همّالع  فیلأت  هعیشلا  لاجر  مجعم  باتک  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  و  تسا ،  نینچ  زین  هّمغلا 
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: دومرف نم  هب  دوب ، هراوهگ  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدش  بایفرش  هادف  انحاورا  نامزلا  بحاص  تمدخ  تفگ : هک 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  مدرب ، شیارب  روایب .  ار  خرس  لدنص 

 . دیتسه نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امش  يرآ ،  مدرک : ضرع 

.مدیسرپن ار  نیا  وت  زا  دومرف :

: دومرف .دینک  نایب  ناتدوخ  مدرک : ضرع 

.یتعیشو یلهأ  نع  ءالبلا  هَّللا  عفدی  یبو  ءایصوألا ، متاخ  انأ 

(1) .دنک یم  فرطرب  منایعیش  هداوناخ و  زا  ار  يراتفرگ  الب و  نم  ببسب  دنوادخ  و  مربمایپ ، ّیصو  نیرخآ  نم 

ریما بقانم  شخب  ثیدح 96  رد  و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بقانم  شخب  ثیدح 21  رد  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
هدش رکذ  هیلع  هَّللا  تاولص  تّجح  ترضح  زا  یلیاضف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بقانم  شخب  ثیدح 28  رد  و  مالسلا ،  هیلع  نانمؤم 

.دییامرف هعجارم  اهنآ  هب  تسا ،

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرس  سدق  دیهش  ّطخ  زا  لقن  هب  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع   - 119  / 632
(2) .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  دیدرگ » اپرب  زامن  « » هالصلا تماق  دق   » زا دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدومن 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سوواط  زا  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 120  / 633

(3)  . ...لاّمعلا یلع  دیدش  نیکاسملاب ، میحر  لاملاب ، داوج  ّيدهملا 

ریگ تخس  نارازگراک  هب  تبسن  و  نابرهم ، ناگراچیب  ارقف و  هب  تبسن  تسا ، هدنشخب  رایسب  لام  لذب  رد  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) يدهم
 . ...تسا

360 ح4 رثألا : بختنم  ح 39 ،  72 یلولا :  هرـصبت  ح 12 ،  441/2 نیدـلا : لامک  ، 499/2 هّمغلا : فـشک  458/2 ح3 ، جئارخلا : - 1
.148 یسوط :  هبیغ  30/52 ح 25 ، راونألا :  راحب 

 . تشذگ رد ص 781 ح 91  ثیدح  نیا  - 2
167 ح 10. رردلا : دقع  311 ح4 ، رثألا : بختنم  207 و 255 ، یفطصملا : هراشب  - 3
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 : شخب همتاخ 

: مینک یم  رکذ  مومع  هدافتسا  يارب  ار  يدنمدوس  بلاطم  شخب ،  نیا  همتاخ  رد 

همئا ياـنث  حدـم و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  یئارـس  هـیثرم  رد  هـک  ار -  سدـنرع  نـب  حـلاص  خیـش  هدیـصق  زا  یتمـسق   - 1
هّمض هک  ءار »  » فرح اب  رعش  ره  رخآ  ینعی  تسا ،  همومضم  هّیئار  هدیصق  نآ  و  مینک ، یم  لقن  اجنیا  رد  تسا -  مالسلا  مهیلعراهطا 

رد هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  هدناوخ  یلفحم  رد  هدیـصق  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دوش ، یم  متخ  دراد 
.دوش یم  رضاح  اجنآ 

 : تسا هدومرف  نینچ  شا  هدیصق  رخآ  رد 

ٌهَفیلَخ َِّالا  ِراَّثلا  ِذْخَِال  َْسیَلَف 

ُْربَج ِهلْدَع  ْنِم  ِنیّدلا  ِرْسَِکل  ُنوُکَی 

ٍِبناج ِّلُک  ْنِم  ُكالْمَْالا  ِِهب  ُّفُحَت 

ُرْصَّنلاَو ُّزِْعلاَو  ُلاْبقِْالا  ُهُمِدْقَیَو 

ٌعِراوَش َنیعِراَّدلا  ِیف  ُُهِلماوَع 

ُرْضِْخلا ُهُرِظانَو  یسیع  ُُهبِجاحَو 

ِهِّدَج ُهَمامِع  ًاّقَح  ُُهلِّلَُظت 

ُْربَْجلا اَهَلَّلَظ  ِْدیِّصلا  ُكُوُلم  ام  اذإ 

ُهُرْدَص ِهَُّوبُّنلا  ِْملِع  یلَع  ٌطیُحم 

ُرْدَّصلا َِکلذ  ُهَّمَض  ٍْملِِعل  یبوُطَف 

ْتلا ُدَّمَُحم  ِّيرَکْسَْعلا  ِمامِْالا  ُْنبا  َوُه 

ُْربَْحلا ُمَلَْعلا  ُرِهاَّطلا  ُّیِقَنلا  ُّیِقَت 

ْلا ٍدَّمَُحم  ُلَْجنَو  يداْهلا  ٍّیلَع  ُلیلَس 
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ُْربَق َُهل  ٍسوُط  ِضْرَا  یف  ْنَمَو  ِداوَج 

یضَق يذَّلا  یَسُوم  ُْنبا  َوُهَو  اضِّرلا  ِّیلَع 

ُرْطَع هِرْشَن  ْنِم  َدادَْغب  یلَع  َحافَف 

ٍقِداص ُلَْجن  ُهَّنِا  ٍدْعَو  ُقِداصَو 

ُرْخَْفلا ُرِخَتْفَی  ِْملِْعلا  ِیف  ِهب  ٌماِما 

ٍدَّمَُحم ِمامِْالا  انالْوَم  ُهَجَْهبَو 

ُْرَقب َُهل  ِءایْبنَْالا  ِْملِِعل  ٍماِما 

یَکب يذَّلا  َنیِدباْعلا  ِْنیَز  َُهلالُس 

ُّرَضُْخم ِبیشاعَْالا  ُْسُبی  ِهِْعمَد  ْنِمَف 

ْلا ِرَْدیَحَو  ِّیمِطاْفلا  ِْنیَسُح  ُلیلَس 

ُرْهُّطلا َِکلذ  یمَن  ٍرْهُط  ْنِمَف  ِّیِصَو 

ْلا اذَّبَحَف  ٌّمَع  ُموُمْسَْملا  ُنَسَْحلا  َُهل 

ُرْمَْغلا ُهُدوُج  يرَْولا  َّمَع  يذَّلا  ُماِما 
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ِهِْملِع ُثِراو  هَّللا  ِلوُسَر  ُیِّمَس 

ُرْکِّذلا َلََزن  ِهئابآ  یلَع  ٌماِما 

ُُهلالَج َّلَج  ِهَّللاُرُون  ُروُّنلا  ُمُه 

ُْرتِْولاَو ُعْفَّشلاَو  ُنُوْتیَّزلاَو  ُنیّتلا  ُمُه 

هِْملِع ُناَّزُخ  ِهَّللا  ِیْحَو  ُِطباهَم 

ُرْکِّذلا َلََزن  ْمِِهتاْیبَا  یف  ُنیمایَم 

ِهِشْرَع َقْوَف  ٌَهبُوتْکَم  ْمُهُؤامْسأَو 

ُّرَذلا َقَلُْخی  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ٌهَنُونْکَمَو 

ًامَدآ ُهَّللا  ُِقلْخَی  َْمل  ْمُهالَْولَو 

وُرْمَعالَو ِمانْألا  ِیف  ٌْدیَز  َناک  الَو 

امَس ْتَِعفُر  الَو  ٌضْرَا  ْتَحِطُسالَو 

ُرْدَْبلا َقَرْشَا  الَو  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  الَو 

اَجن اعَد  اََّمل  ِْکلُْفلا  ِیف  ْمِِهب  ٌحُونَو 

ُْرمَْالا َیُِضقَو  ُُهنافوُط  ْمِِهب  َضیغَو 

ْتَدَغ اَمل  ِلیلَْخلا  ُران  ْمُه  الَْولَو 

ُرْمَْجلا َِکلذ  یفَْطناَو  ًادَْربَو  ًامالَس 

ُُهنْزُح َلاز  ام  ُبوُقْعَی  ْمُه  الَْولَو 

ُّرُّضلا ُفِشَْکنَی  َبوُّیَا  ْنَع  ُناک  الَو 

ْمِهِّرِِسب ُدیدَْحلا  َدُواِدل  َنالَو 
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ُرْکِْفلا ِِهب  ُریُحی  ٍدْرَس  یف  َرَّدَقَف 

يرَس ِِهب  ُطاِسْبلا  ُناْمیَلُس  اََّملَو 

ُرْطِْقلا َُهل  ُضیفَی  ٌْنیَع  َُهل  ْتَلیُسا 

ِهِْرمَِاب ُءاخَّرلا  ُحیّرلا  ِتَرِّخُسَو 

ُرْهَش اُهتَحوَرَو  ٌرْهَش  اُهتَوْدُغَف 

یصَع ام  َْدنِع  اصَْعلاَو  یسُوم  ُّرِس  ْمُهَو 

ُرْحِّسلا َفَقَْتلاَو  ُنْوَعِْرف  ُهَِرماوَا 

ٍمَیْرَم ُْنب  یَسیع  َناک  ام  ْمُهالَْولَو 

ُرْشَن َُهل  ِدوُحُّللا  ِّیَط  ْنِم  َرَزاِعل 

ْمُُهلْضَفَو ِتاِنئاْکلا  ِیف  ْمُهُّرِس  يرَس 

ُّرِس ْمِهِّرِس  ْنِم  ِهیف  ٍِّیبَن  ُّلُکَو 

الَغ ْمِِهب  يرْخَفَو  يرْدَق  ْمِِهب  الَع 

ُرْکِذ یل  ِساَّنلا  ِیف  َناک  ام  ْمُه  الَْولَو 

ٌهَبیصُم هط  َلآ  ای  ْمُُکباصُم 

ُْرفُْکلا ُهَثَدْحَا  ِمالْسِْالا  یَلَع  ٌءْزُرَو 

یتَّدِش َْدنِع  یتَّدُع  ای  ْمُُکبُْدنَاَس 

ُرْشَْعلا َلَْبقَا  اِذا  ًانْزُح  ْمُکیْکبَاَو 

ُْتمَا ْنِاَف  ًاّیَح  ُْتمُد  ام  ْمُکیْکبَاَو 

ُْرعِّشلاَو ُِیثارَْملا  يِدَْعب  ْمُکیْکبَتَس 

ٍسَْدنَرَع ِْنب  ِِحلاَّصلا  ِرِْکف  ُِسئارَع 
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(1) ُرْهَم اَهل  هط  َلآ  ای  ْمُُکلُوبَق 

ددرگ ناربج  وا  تلادع  اب  نید  تسکش  هک  یلداع  مکاح  زج  تسین  یسک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مولظم  نوخ  نتفرگ  ماقتنا  يارب 
.

تزع و وا  شیپاشیپ  و  دننک ، هطاحا  فرط  ره  زا  ار  وا  فارطا  ناگتشرف ؛ 

.421/1 مالسلا : هیلع  يدهملا  مامإلا  تاملک  نم  راتخملا  ، 345 یحیرطلل : بختنملا  ، 17/7 ریدغلا : - 1
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 . دشاب تکرح  رد  يزوریپ  يدنلبرس و 

شروما تسرپرـس  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  وا  نابرد  دـنا ، هدـنکارپ  اـه  ناـبایخ  رد  هک  دنتـسه  یناـشوپ  هرز  وا  نارازگراـک 
 . تسا مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح 

.دتفا رانک  ناهاشداپ  رس  زا  متس  جات  هک  یتقو  دنکفا ،  یم  هیاس  وا  رس  رب  یگتسیاش  قح و  هب  شّدج  همامع 

 . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  وا  يا  هنیس  نینچ  هک  ملع  نآ  هب  اشوخ  تسا ، تّوبن  ملع  زا  راشرس  شفیرش  هنیس 

هیلع يرکـسع  ماما  دنمورب  دـنزرف  وا  و  تسا ،  دنمـشناد  امنهار و  یگزیکاپ و  یکاپ و  يوقت و  رهظم  هک  تسا  دّـمحم  شکرابم  مان 
 . تسا مالسلا 

 . تسا سوط  نیمزرس  رد  وا  كرابم  ربق  هک  یماما  نآ  و  داوج ، ترضح  دنزرف  يداه و  ماما  كاپ  هلالس 

ياضف شفیرش  رکیپ  رطع  تفر و  ایند  زا  هک  تسا  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دنزرف  وا  و  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ینعی 
 . دومن نیگآرطع  ار  دادغب 

وا زا  فرـش  رخف و  شناد  ملع و  رد  هک  یماما  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  قداص و  شیاه  هدـعو  رد  هک  تسا  یماما  وا 
 . دنک یم  راختفا  بسک 

 . تسا ناربمایپ  همه  مولع  هدنفاکش  هک  یماما  نآ  تسا ، مالسلا  هیلعرقاب  ماما  متفه  دنزرف  وا 

 . دندش زبسرس  کشخ  ناهایگ  شنامشچ  کشا  تارطق  زا  و  درک ، هیرگ  رایسب  هک  تسا  ناگدننک  تدابع  تنیز  دنزرف  وا 

نیا سپ  تسا ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لصفالب  ّیـصو  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  همطاف و  نیـسح  دـنزرف  وا 
 . تسا هدومن  دشر  هدییور و  كاپ  هشیر  زا  كاپ  هخاش 

شـشخب دوج و  هک  تسا  یماـما  وـکین  هچ  سپ  تسا ، راوـگرزب  نآ  يوـمع  دـندرک  مومـسم  ار  وا  هک  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  و 
 . تسا هتفرگ  ارف  ار  ملاع  همه  شناوارف 

 . تسا هتشگ  لزان  نآرق  شناردپ  رب  هک  يزیزع  ماما  تسوا ، ملع  ثراو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مانمه  وا 

 . دنتسه اهنآ  هدرک ،  دای  مسق  نانآ  هب  نآرق  رد  ادخ  هک  رتو  عفش و  نوتیز و  نیت و  زا  دارم  و  هبترمدنلب ،  دنوادخ  رون  دنرون ، نانآ 
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هتشگ لزان  نآرق  ناشیا  ياه  هناخ  رد  هک  دنتسه  یکرابم  تاوذ  دنراگدرورپ ، ملع  راد  هنازخ  و  یهلا ، یحو  ندمآ  دورف  ّلحم  نانآ 
.تسا

 . دنیرفایب ار  ملاع  تارذ  رذ و  ملاع  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  هتشگ  ناهنپ  هدیشوپ و  و  هدش ، هتشون  دنوادخ  شرع  يالاب  رب  ناشیا  مان 

.دوبن يرثا  رمع  دیز و  زا  و  دیرفآ ، یمن  ار  مدآ  دنوادخ  دندوبن  نانآ  رگا  و 

.دومن یمن  یناشفا  رون  هام  و  دیشخرد ، یمن  دیشروخ  دیدرگ ، یمن  اپرب  نامسآ  دش و  یمن  هدرتسگ  نیمز  و 

دوصقم لحاس  هب  وا  تفرگ و  مارآ  نافوط  نانآ  هطـساوب  و  تفای ، تاجن  دـناوخ  ار  ادـخ  نوچ  اهنآ  هب  لسوت  اب  یتشک  نایم  رد  حون 
.دیسر

 . دش یمن  شوماخ  شا  هتخورفارب  ياه  هلعش  و  دیدرگ ،  یمن  تمالس  درس و  وا  رب  زگره  لیلخ  میهاربا  شتآ  دندوبن  ناشیا  رگا  و 

.تشگ یمن  رود  بویا  زا  يراتفرگ  الب و  و  دش ، یمن  فرطرب  بوقعی  هودنا  مغ و  دندوبن  ناشیا  رگا  و 

یم ّریحتم  نآ  رد  درخ  لـقع و  هک  تخاـس  یم  ییاـه  هرز  اـه  هقلح  نآ  زا  دواد  و  دـش ، مرن  ناـشیا  دوجو  ّرـس  هب  دواد  يارب  نهآ  و 
.دنام

.دیراب یمن  شیارب  ناراب  دش و  یمن  يراج  وا  رب  همشچ  و  داد ، یمن  ریس  ار  نامیلس  طاسب ،  نآ  زگره  دندوبن  نانآ  رگا  و 

.دهد تکرح  هزادنا  نامه  هب  ناهاگماش  هامکی و  تفاسم  هب  ناهاگحبص  ار  وا  هک  تشگ  یمن  وا  نامرف  رّخسم  مارآ  داب  و 

دوجو دـیعلب  ار  اهنآ  هک  دـش  ییاهدژا  درب و  نیب  زا  ار  نارحاس  رحـس  نوعرف  یچیپرـس  ماگنه  شیاـصع  هک  نیا  یـسوم و  راـک  ّرس 
.دوب اهنآ  كرابم 

وگتفگ اهنآ  اب  دروآ و  نوریب  ندرک  هدنز  زا  دعب  اهربق  نایم  زا  ار  ناگدرم  تسناوت  یمن  میرم  نب  یسیع  زگره  دندوبن  ناشیا  رگا  و 
 . دنک

هزجعم تسناوت  یم  هک  دوب  اهنآ  رارـسا  زا  يّرـس  شدوجو  رد  يربمایپ  ره  و  دراد ، نایرج  تانئاک  همه  رد  ناـشیا  لـیاضف  رارـسا و 
 . دنک

رد نم  زا  يدای  زگره  دـندوبن  ناراوگرزب  نیا  رگا  و  هتـشگ ، نارگ  نم  رخف  نانآ  هطـساو  هب  و  هتفر ،  الاب  نم  شزرا  ناشیا  تکرب  هب 
 . دوبن مدرم  نایم 

دمآ شیپ  و  تسا ، نیگنس  ییاه  تبیصم  ربمایپ ،  تیب  لها  يا  امش  بئاصم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دندروآ دیدپ  نارفاک  هک  تسا  مالسا  رب  يراوگان 

رب دریگ و  یم  ار  مدوجو  مغ  دـسر  یم  ارف  مرحم  ههد  یتقو  منک و  یم  هلان  امـش  رب  نم  اه ،  یتخـس  ماـگنه  نم  هیامرـس  دـیما و  يا 
 . منک یم  هیرگ  امش  ّتیمولظم 

دنهاوخ امـش  رب  راعـشا  اه و  هیثرم  نیا  نم  زا  دـعب  و  مزیر ، یم  کشا  امـش  بئاصم  يارب  مشاب  هتـشاد  ندـب  رد  ناج  هک  یماگنه  ات 
 . تسیرگ

 . تسا سورع  نیا  هّیرهم  ربمایپ  تیب  لها  يا  امش  یلوبق  و  تسا ، سدنرع » نب  حلاص   » رکف سورع  راعشا  نیا 

* * *

مداخ هک  شردـپ -  زا  یلفون  دّـمحم  نب  میهاربا  ار  نآ  و  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  یتسود  رب  تسا  لمتـشم  هک  یثیدـح   - 2
مالسلا و هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا ، مهیلع  شناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  زا  دوب -  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

 : دومرف هک  دنا  هدومن  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناشیا 

وت تیالو  دیاب  دنادرگنرب  ور  وا  زا  دروآ و  يور  وا  هب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دراد  تسود  هک  یسک 
.دشاب هتشاد  یلع  يا  ار 

هیلع نسح  تدـنزرف  تیالو  دـیاب  دـشاب  دونـشخ  وا  زا  هکیلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  نأّـشلا  میظع  دـنوادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  ار  مالسلا 

هیلع نیسح  ترگید  دنزرف  دیاب  دشاب  هتـشادن  یتشحو  سرت و  هنوگچیه  هکیلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  تسود  ار  مالسلا 

ار مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دیاب  دشاب  هدیزرمآ  شناهانگ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
زا اهنآ  هرهچ  رب   » (1)« دوُجُسلا َِرثأ  نِم  مِهِهوُجُو  یف  ْمُهامیـس  : » هدومرف شا  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  .دشاب  هتـشاد  تسود 

« . تسا راکشآ  يا  هناشن  دوجس  رثا 

ترـضح دیاب  ددرگ  نشور  شمـشچ  وا  ياه  تیانع  هب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  هبترمدـنلب  دـنوادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
 . درادب تسود  ار  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  یلع  نب  دمحم 

هدنورپ هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  گرزب  يادخ  دراد  تسود  هک  یسک  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 901 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_819_1
http://www.ghaemiyeh.com
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . دشاب هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح  قداص  ماما  دیاب  دنهد  وا  تسار  تسد  هب  ار  شلامعا 

ترـضح مظاک  ماما  دـیاب  دـشاب  هزیکاپ  كاپ و  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  تسود  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

ار مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دـیاب  دـنک  تاقالم  نامداش  ار  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  تسود 

هدش لیدبت  تانـسح  هب  شناهانگ  دشاب و  رادروخرب  ییالاب  تاجرد  زا  هکیلاح  رد  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  ترضح  داوج  ماما  دیاب  دشاب 

هب نآ  ضرع  هک  نیرب  تشهب  هب  ار  وا  دـنک و  یگدیـسر  شباـسح  هب  یناـسآ  هب  دـنک و  تاـقالم  ار  ادـخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
هیلع دمحم  نب  یلع  ترـضح  يداه  ماما  دـیاب  دـنک  دراو  هدـش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  تعـسو  هزادـنا 

.درادب تسود  ار  مالسلا 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  يرکـسع  ماما  دیاب  دـشاب  ناراگتـسر  زا  دـنک و  تاقالم  ار  ادـخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب هتشاد  تسود 

.هیلع هَّللا  تاولص  رظتنملا  نسحلا  نب  هّجحلا  ّلوتیلف  همالسإ  نسحو  هنامیإ  لمک  دقو  ّلجوّزع  هَّللا  یقلی  نأ  ّبحأ  نمو 

نـسحلا نب  هّجح  ترـضح  رظتنم  ماما  تیالو  دـیاب  دـنک  تاقالم  وکین  مالـسا  لـماک و  ناـمیا  اـب  ار  ادـخ  دراد  تسود  هک  یـسک  و 
.دشاب اراد  ار  هیلع  هَّللا  تاولص 

فرط زا  نم  دشاب  هتـشاد  ار  ناراوگرزب  نیا  یتسود  تیالو و  هک  یـسک  دنتـسه ، یکاپ  اوقت و  ياه  هناشن  تیادـه و  نایاوشیپ  اهنآ 
(1) .منک یم  تنامض  ار  تشهب  وا  يارب  دنوادخ 

: دومرف هک  تسا  هدومرف  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب 

یلع همکحلا  عیبانی  يرج  هبلق  یف  انّبح  قّقحو  تیبلا  لهأ  ّبحأ  نم 

یمک اـب   ) 166 ناذاـش : نبا  لـئاضف  زا  لـقن  هب  ح 125  و 296/36  ح 80   107/27 راونـألا :  راـحب  طوطخم ،  راـبخألا : هوفـص  - 1
( . فالتخا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نیعبـس هَّللادـبع  ًادـباع  نیعبـس  لمعو  ًادیهـش  نیعبـسو  ًاقیّدـص  نیعبـسو  ًاّیبن  نیعبـس  لمع  هل  دّدـجو  هبلق ، یف  نامیإلا  دّدـجو  هناسل ،
(1) .هنس

يراج وا  نابز  رب  تمکح  ياه  همشچ  دزاس ، راوتـسا  تباث و  شلد  رد  ار  ام  یتسود  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سک  ره 
داتفه ار  ادـخ  هک  يدـباع  داتفه  دیهـش و  داتفه  قیّدـص و  داتفه  ربمایپ و  داتفه  لمع  وا  يارب  ددرگ و  هزات  شلد  رد  ناـمیا  و  دوش ،

.دننک دیدجت  دنسیونب و  دشاب  هدرک  تدابع  لاس 

* * *

: دهد یم  باوج  ار  اهنآ  سپس  دنک و  یم  حرطم  ار  لاکشا  هس  شخب  نیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم   – 3

.دشاب یقاب  هدرک و  رمع  لاس  رازه  زا  شیب  نونکات  یصخش  هک  تسا  لوقعم  عوقو  ناکما و  تهج  زا  هنوگچ  هکنیا :  لّوا  لاکشا 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  رضاح  لاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  یموزل  هچ  هکنیا :  مّود  لاکشا 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  تبیغ  لاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  هکنیا :  مّوس  لاکشا 

ینالوط رمع  ملاع  نیا  رد  هک  تسین  یسک  نیلوا  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  هک :  میهد  یم  باوج  لّوا  لاکشا  زا  اّما  دیامرف :  یم 
رازه و دـنا  هتفگ  ار  یلّوا  دـندایز ، نینرقلاوذ  ثرموـیک و  دـننام  هدـش  تبث  خـیرات  رد  اـهنآ  يارب  ینـالوط  رمع  هک  یناـسک  دراد و 

 . دنا هدرک  یگدنز  لاس  رازه  هس  نینرقلاوذ  ینعی  یمّود  لاس و  دصشش 

قانع رسپ  جوع  و  مدآ ، رتخد  قانع  يرگید  درک ، انب  ار  رـصم  مارها  هک  تسا  یـسک  دنا  هتـشاد  ینالوط  رمع  هک  نیرمعم  زا  رگید  و 
.تسا

.تسا هدرک  یگدنز  لاس  دصشش  رازه و  هس  جوع  تسا :  هدش  لقن  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد 

رصاعم هک  ینامقل  نآ  هن  داع -  نب  نامقل  هرابرد  لودلا » رابخا   » باتک رد 

90/27 ح 43. راونألا :  راحب  درادب ، ) تسود  ار  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  هک  یسک  شاداپ  باب   ) 46 نساحملا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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داتسرف مرح  هب  یهورگ  هارمه  هب  ار  وا  داع  دوب ، لّوا  داع  موق  هیقب  (1) و  روسن بحاص  وا  دسیون : یم  دوب -  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دواد 
، درک رایتخا  سکرک  تفه  رمع  هزادنا  هب  يرمع  و  دنامب ، یقاب  ایند  رد  رتشیب  هک  درک  تساوخرد  وا  دننک  اعد  ناراب  ندـمآ  يارب  ات 

سکرک هاـگنآ  تـفر ، یم  اـیند  زا  اـت  درک ، یم  يرادـهگن  داد و  یم  شرورپ  تـفرگ و  یم  دوـب  هجوـج  هـک  یلاـح  رد  ار  سکرک 
.تفرگ یم  وا  ياجب  يرگید 

و دنک ، یم  یگدنز  هدنرپ  نیا  لاس  دصناپ  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  اهنآ  رتشیب  تسا ، هدـش  فالتخا  سکرک  رمع  رد  نادنمـشناد  نیب 
رمع اـیند  رد  رادـقم  نیا  قاـنع  نب  جوع  وا و  زا  ریغ  سکچیه  مدآ  نادـنزرف  ناـیم  رد  و  دوش ، یم  لاـس  نامقل 3500  رمع  نیارباـنب 

.تسا هدرکن 

وا رمع  زا  دریگب  ار  لّوا  سکرک  هکنآ  زا  لـبق  لاـس  دصیـس  اریز  تسا ، هدرک  یگدـنز  لاـس  دصتـشه  رازه و  هس  وا  هدـش : هـتفگ  و 
(2) .تسا هدوب  هتشذگ 

(3) و لاّجد زین  و  دنـشاب ، یم  ادـخ  ناتـسود  یهلا و  ءایلوا  زا  هک  يراوگرزب  هس  مالـسلا  مهیلع  رـضخ  سایلا و  یـسیع و  نینچمه  و 
.تسا مّلسم  تباث و  اهنآ  ءاقب  ّتنس  باتک و  رظن  زا  دنتسه  ادخ  نانمشد  زا  هک  ناطیش 

َکَّنإف  » هفیرش هیآ  سیلبا  ءاقب  رب  لیلد  و  دراد ، تحارص  لاّجد  ندوب  یقاب  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  ار  یثیدح 
.تسا هداد  تلهم  هادف  انحاورا  دوعوم  يدهم  تلود  روهظ  ات  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا   (4)« مُوْلعَملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلإ  َنیرَْظنُملا ×  َنِم 

یتقو هرابود  وا  ندرم  زا  دعب  لاس  دص  هک  دراد  ربمایپ  ریزع  ماعط  هب  هراشا  هک  تسا  يا  هفیرـش  هیآ  هب  لالدتـسا  اهنیا  همه  زا  رتهب  و 
ار وا  دنوادخ 

.تسا روخشال  سکرک و  يانعمب  رسن  عمج  روسن  - 1
(. فالتخا یمک  اب   ) 543/2 هّمغلا : فشک  ، 559/2 نیدلا : لامک  هب  دینک  عوجر  - 2

.97/51  - 102 راونألا :  راحب  نیدلا 525/2 ، لامک  هب  دینک  عوجر  - 3
هیآ 37 و 38. رجح ،  هروس  - 4
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مالسلا
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.دوب هتفاین  يرییغت  هنوگ  چیه  درک  هدنز 

هک دوخ  یندـیماشآ  یکاروخ و  هب  نک  هاگن   » (1)« هَّنَسَتَی َْمل  َِکبارَـشَو  َکِماعَط  یلإ  رُْظناَف  : » دیامرف یم  هیآ 37 » رجح ،  هروـس   » رد
«. تسا هدرکن  ادیپ  يرییغت  چیه  هتشادن و  يریثأت  نآ  رد  هنوگ  چیه  نامز  ِتشذگ 

هب زیزع  ماعط  هکنیا  زا  دوش ، یم  دـساف  زور  دـنچ  تشذـگ  اب  دریگ  رارق  اوه  ضرعم  رد  یتقو  یماـعط  ره  هک  تسا  حـضاو  رایـسب  و 
تایح یـضتقم  دراد و  حور  هک  یناسنا  ندنام  یقاب  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسا  هدرکن  رییغت  لاس  دـص  تشذـگ  اب  راگدرورپ  نامرف 
(2)  . دنامب یقاب  دنک و  تسیز  دنا  هتشاد  ینالوط  رمع  خیرات  رد  هک  یناسک  زا  رتشیب  یتح  هک  درادن  یلاکشا  چیه  تسه  نآ  رد 

یف َِثبََلل  نیحِّبَسُملا ×  نِم  َناک  ُهَّنأ  الْوَلَف  دیامرف « :  یم  هک  درک  لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  ناوت  یم  ینالوط  رمع  ناکما  يارب  زین  و 
 : میئوگ یم  دنام ، » یم  تمایق  زور  ات  یهام  نآ  مکش  رد  هنیآ  ره  دوبن  ناگدننک  حیبست  زا  سنوی  رگا  و   » (3)« نُوثَْعُبی ِمْوَی  یلإ  ِهنَْطب 

سنوی تسا : هدومرف  هداد و  ربخ  لاحم  رما  زا  دـنوادخ  هنوگچ  دـنک  یگدـنز  دوخ  ناعونمه  زا  رتشیب  یناسنا  هک  تسین  لوقعم  رگا 
؟(4) دنام یم  لاح  نامهب  تمایق  ات  یهام  مکش  رد 

يزیربت همّالع  هَّللا  هیآ  هب  ار  نآ  هلهس  دجـسم  رد  هادف  انحاورا  رظتنم  ماما  هک  مدرک  دروخرب  لالدتـسا  نیا  هب  باتک  فیلأت  زا  دعب  و 
 . دنا هدومن  فرطرب  لالدتسا  نیا  اب  ار  وا  لاکشا  دنا و  هدومرف  هتسناد  یم  دیعب  ًاتداع  ار  بلطم  نیا  هک 

نآرق و زا  یلقن  لیلد  رد  تسا ، نکمم  یلقع  یلقن و  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  ترورـض  ینعی  مّود  لاکـشا  زا  باوج  اـّما  و 
.مینک یم  هدافتسا  ّتنس 

هیآ 259. هرقب ،  هروس  - 1
 . دینک هعجارم  اجنآ  هب  تسا ،  هدش  رکذ  باب 25   351/14 راونألاراحب :  رد  هّصق  نیا  مامت  - 2

هیآ 143 و 144. تاّفاص ،  هروس  - 3
 . تسا هدش  رکذ  باب 26 »  379/14 راونألا :  راحب   » باتک رد  لماک  روط  هب  هّصق  نیا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ُلَّزَنَت : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  مینک  یم  رکذ  تسا -  ردق  هروس  رد  هک  ار -  هفیرش  هیآ  نیا  نآرق  هب  لالدتسا  رد 
« . دنیآ یم  دورف  بش  نآ  رد  دشاب  یم  ناشیا  سیئر  هک  حور  هارمه  هب  ناگتشرف   » ینعی  (1)« ُحوُّرلاَو ُهَِکئالَملا 

مرکا لوسر  نامز  نآ  يادتبا  هک  دراد  رارمتـسا  رد  روهظ  نآ  تسا و  عراضم  لعف  هدـش  رکذ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  ُلَّزَنَت » : » مییوگ یم 
دندروآ و یم  ترضح  نآ  تمدخ  ار  یهلا  تارّدقم  ملاع و  تاروما  همه  ردق  بش  رد  اهنآ  تسا و  هدوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

چیه دراد  دوجو  موصعم  ماما  يرـصع  ره  رد  دـنلئاق  هک  هعیـش  داقتعا  ربانب  دـشاب ، هتـشاد  همادا  لمع  نیا  دـیاب  ترـضح  نآ  زا  دـعب 
هک ّتنس  لها  داقتعا  رب  انب  اّما  تسا ، هادف  انحاورا  رصع  ماما  تمدخ  هب  هلاس  همه  ناگتـشرف  ندمآ  دورف  و  دیآ ، یمن  شیپ  یلاکـشا 

و دوش ،  یم  دراو  لاکـشا  دنـشاب  یم  اراد  ناشیا  دزن  ار  تاردـقم  ندروآ  حور و  ندـمآ  دورف  یگتـسیاش  اهنآ  يافلخ  دنتـسین  لئاق 
ار ناگتـشرف  لوزن  یگتـسیاش  اهنآ  يافلخ  هک  دـنوش  مزتلم  ای  دـنرادرب و  تسد  عراضم  لعف  روهظ  زا  ای  هکنیا  زج  دـنرادن  يا  هراچ 

چیه اهنآ  هک  یلاح  رد  دننک ، فارتعا  هعیـش  هّقح  دیاقع  هب  دـندرگرب و  دوخ  لطاب  هدـیقع  زا  ای  و  دـنراد ، زین  زورما  ات  دـنا و  هتـشاد 
(2) .دنریذپ یمن  ار  اهنیا  زا  مادک 

 : مینک یم  رکذ  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یّنس  هعیش و  تسا و  رتاوت  ّدح  رد  هک  ار  يوبن  فورعم  ثیدح  نیا  ّتنس ،  هب  لالدتسا  رد 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(3)  . ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  یترتعو  هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ 

هیآ 4. ردق ،  هروس  - 1
 . دننک هعجارم   3 باب  47/25 راونألا :  راحب  هب  دنهاوخ  یم  نآ  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  هک  یناسک  - 2

نمض ح4.  226/2 راونألا :  راحب  - 3
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رگیدکی زا  ود  نیا  زگره  و  دنشاب ،  یم  متیب  لها  يرگید  نآرق و  یکی  هک  مراذگ ، یم  تناما  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم 
(1) .دننک تاقالم  ارم  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج 

يرـصع ره  رد  هراومه و  هک  تسا  نیا  شرهاظ  دنرادن  ییادج  دنتـسه و  مهاب  هشیمه  ود  نیا  تسا  هدومرف  ربمایپ  هکنیا  میئوگ : یم 
ماما هراومه  دنیوگ : یم  هک  هعیـش  تاداقتعا  اب  بلطم  نیا  و  دراد ، دوجو  نآرق  رانک  رد  موصعم  ماما  ناونع  هب  ربمایپ  ترتع  زا  یکی 

: دـنیوگ یم  هک  تنـس  لها  داقتعا  رب  انب  و  دراد ،  شزاس  تسا ،  تایح  لاـح  رد  زین  نونکا  مه  دراد و  دوجو  نیمز  يور  رب  موصعم 
 . تسا اسران  صقان و  دیآ  یم  دوجو  هب  نامزلا  رخآ  رد  درادن و  یلعف  دوجو  مالسلا  هیلع  يدهم 

شرانک رد  ًامتح  تسا  مزال  دـشاب  هتـشاد  رارمتـسا  تمایق  زور  رد  اـت  دـهاوخ  یم  هک  ینیئآ  تعیرـش و  میئوگ : یم  یلقع  لـیلد  رد 
قلاخ نیب  ضیف  هطـساو  دناسرب و  اهنآ  هب  دنراد  راگدرورپ  تاضافا  هب  ادخ  ناگدنب  هک  يزاین  دـنک و  ظفح  ار  نآ  هک  دـشاب  یـسک 

هتـشاد دوجو  نامز  ره  رد  ماما  دـیاب  ًامتح  هک  مینک  یم  ادـیپ  نیقی  نآ  رطاـخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـشاب ، ناوتاـن  قولخم  اـناوت و 
.دشاب

.دینک عوجر  اجنآ  هب  تسا ، هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  رت  هدرتسگ  روطب  متشه  باب  زا  مهدزای  ثیدح  رد  و 

يارب لاؤس  نیا  ياج  طقف  دراد ، ترورض  ینامز  رـصع و  ره  رد  ماما  دوجو  هک  میریذپب  دیاب  ریزگان  هک  دش  نیا  مالک  لصاح  سپ 
نامه نیا  و  دراد ؟ يا  هدیاف  رثا و  هچ  شتبیغ  لاح  رد  وا  دوجو  دیوگب  هک  دنام  یم  فلاخم 

مهفی کلذ  ّنإ  : » دـسیون یم  نیدـقعلا » رهاوج   » باتک رد  دـشاب  یم  مهد  مهن و  نرق  رد  یعفاـش  ياـملع  زا  یکی  هک  يدوهمـس  - 1
ثیدـح ینعی  ...هعاسلا ، » مایق  یلإ  هیف  اودـجو  نامز  ّلـک  یف  هرهاـطلا  هرتعلا  تیبلا و  لـهأ  نم  هب  کّـسمتلل  ًـالها  نوکی  نم  دوجو 
لّـسوتم وا  هب  مدرم  دراد  یگتـسیاش  هک  دراد  دوجو  ربمایپ  تیب  لها  زا  یـسک  تمایق  زور  ات  ینامز  ره  رد  هک  دنامهف  یم  امب  نیلقث 

« . ج 9 ص 75 نآرق : مایپ   . » دننک يوریپ  وا  زا  دنوش و 
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: میهد یم  باوج  قیرط  دنچ  زا  نآ  هب  میدرک و  حرطم  ثحب  نیا  يادتبا  رد  هک  تسا  مّوس  لاکشا 

: تسا هدومرف  هدیدرگ  رداص  بوقعی  نب  قاحسا  باوج  رد  هک  یفیرش  عیقوت  رد  هادف  انحاورا  تّجح  ترضح   - 1

.دنتسه وگغورد  دننک  یم  نیعم  نآ  يارب  ار  یصاخ  تقو  هک  یناسک  تسا و  راگدرورپ  تسدب  جرف  رما  اّما 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تبیغ ، عوقو  ّتلع  اّما  و 

 . (1)« مُکْؤُسَت مَُکلَْدُبت  نإ  َءایْشأ  ْنَع  اُولأْسَتال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  »

« . دینکن لاؤس  دیامن  كانمغ  ار  امش  دوش  شاف  یتقو  هک  ییاهزیچ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

یم جورخ  یلاح  رد  نم  یلو  دـنا ، هتـشاد  ندرگ  رد  ار  نامز  توغاط  یلیمحت  تعیب  هک  نیا  رگم  دـنا  هدوبن  مناردـپ  زا  مادـک  چـیه 
.دشابن مندرگ  رد  یتوغاط  چیه  تعیب  هک  منک 

موجنلا ّنأ  امک  ضرألا  لهأل  نامأل  ّینإو  باحـسلا ، راصبألا  نع  اهبّیغ  اذإ  سمـشلاب  عافتنإلاک  وهف  یتبیغ  یف  یب  عافتنإلا  هجو  اّمأو 
(2)  . ءامسلا لهأل  نامأ 

مدرم ناگدید  زا  ار  نآ  اهربا  هک  یتقو  تسا  دیشروخ  زا  يرادرب  هرهب  دننام  متبیغ  نامز  رد  نم  دوجو  زا  يرادرب  هرهب  تیفیک  اّما  و 
«. دننامسآ لها  يارب  ناما  بجوم  ناگراتس  هک  روط  نامه  ، (3) مشاب یم  شیاسآ  ّتینما و  ثعاب  نیمز  لها  يارب  نم  و  دنک ، ناهنپ 

تسایر ییاوشیپ و  راک  هب  يررض  نامدرم  مشچ  زا  ندوب  ناهنپ   - 2

هیآ 101. هدئام ،  هروس  - 1
: بصاـنلا مازلإ  ح 10 ، و 181/53  92/52 ح7  راونـألا :  راـحب  ، 284/2 جاـجتحإلا : ، 485/2 نیدـلا : لامک  ، 48 هرهابلا : هّردـلا  - 2

.441/1
ماـما درب ، یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمز  دـشابن  نیمز  يور  رب  ادـخ  تّجح  رگا  دـنا : هدومرف  هک  تسا  یثیداـحا  نومـضم  نیا  - 3

یگدنز یتحار  هب  دنناوت  یم  نآ  يور  رب  مدرم  و  دنک ، یم  ظفح  بارطضا  لزلزت و  زا  ار  نآ  تسا و  نیمز  شمارآ  نوکس و  ثعاب 
 . دننک

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نایرج ایند  رخآ  ات  وا  تاضویف  تسایر و  هدوب  ایند  لّوا  رد  هک  یهاـشداپ  میا ،  هدرک  هدـهاشم  خـیرات  رد  هک  روط  ناـمه  دـنز  یمن 
.تسا هتشاد 

(1) .دنا هتشاد  تسایر  ایند  مامت  رب  هاشداپ  راهچ  هک  تسا  هدش  هدراو  يربخ  رد  و 

رتدیدش و اهنآ  ناحتما  هک  تسا  مزال   (2) دنناگتشذگ زا  رترب  دادعتسا  روعش و  مهف و  نازیم  یلقع و  رظن  زا  هک  نامز  نیا  مدرم   - 3
سالک هک  یمّلعم  دـننام  اهنآ ، ناگدـید  زا  ماما  ندومن  ناـهنپ  اـب  رگم  تسین  نکمم  نیا  و  دـشاب ، ناگتـشذگ  ناـحتما  زا  رت  تخس 

ات دنک  یم  تراظن  رود  زا  دنوشن  هّجوتم  اهنآ  هک  يروطب  و  دراذگ ، یم  اهنت  ار  نازومآ  شناد  دنک و  یم  اهر  یتدـم  يارب  ار  سرد 
ار وا  دـننک و  یم  لمع  یبوخ  هب  دوخ  هفیظو  هب  ای  دـننک  یم  هدافتـسا  ءوس  وا  تبیغ  زا  اـیآ  دـننک ؟ یم  هچ  وا  باـیغ  رد  اـهنآ  دـنیبب 

: دیوگ یم  رعاش  هک  روط  نامه  دنرب ؟  یمن  دای  زا  تسا  بیاغ  هچرگ 

یعم کنم  رکذلاف  یعم  َتسل  تنک  نإ 

يرصب نع  تبّیغ  نإ  یبلق و  كاری 

هدقفتو يوهت  نم  رصبت  نیعلاو 

رکفلا نع  ولخیال  بلقلا  رظانو 

.یناهنپ ما  هدید  زا  هچرگ  دنک  یم  هدهاشم  مبلق  ارت  تسا ،  نم  اب  وت  دای  یتسین  نم  اب  وت  هچ  رگا 

.دوش یمن  اهر  وا  رکف  زا  دنک  یم  هراظن  ار  يرگید  لد  اب  هک  یسک  و  دنیب ،  یم  هدش  رود  وا  زا  تسا و  لیام  هک  ار  هکنآ  مشچ 

تخبو دورمنف  نارفاکلا  اّمأو  مالـسلا ،  هیلع  نامیلـسو  نینرقلاوذ  نانمؤملاف  نارفاکو ، ناـنمؤم  ایندـلا  کـلم  . » 259 صاصتخإلا : - 1
هدوب رصنلا  تخب  دورمن و  رفاک  ود  و  نامیلس ،  نینرقلاوذ و  نمؤم  ود  دنا ،  هتشاد  ایند  مامت  رب  یهاشداپ  رفاک  ود  نمؤم و  ود  رـصن .»

 . دنا
هروهظل نورظتنملا  هتمامإب ، نولئاقلا  هتبیغ ، نامز  لهأ  ّنا  دلاخ  ابأ  ای   : » دندومرف مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دیوگ :  یلباک  دلاخ  وبا  - 2

 ... « هدهاشملا هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  هفرعملاو  ماهفألاو  لوقعلا  نم  مهاطعأ  هرکذ  یلاعت  هَّللا  ّنأل  نامز ، ّلک  لهأ  لضفأ 
ینامز ره  مدرم  زا  دنتـسه  وا  روهظ  هار  هب  مشچ  دـنفرتعم و  وا  تماما  هب  هک  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  لـها  یتسارب  دـلاخوبا ؛  يا  ، 

هلزنم هب  اهنآ  دزن  تبیغ  هک  تسا  هدومرف  تمحرم  نانآ  هب  تفرعم  روعـش و  لقع و  ردق  نآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  دـنرترب ، 
( . تسا هدـشن  اهنآ  یتسـس  فعـض و  ثعاب  هتـشادن و  اهنآ  رادرک  راتفگ و  هدـیقع و  رد  يریثأـت  تبیغ  ینعی   ) تسا هدـیدرگ  دوهش 

« . 48/2 جاجتحإلا :  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: تسا هتفگ  رگید  نابز  یسراف  رعاش  و 

کیل تسا  ناهنپ  دنچ  ره  اه  هدید  زا  نم  رای 

یتسادیپ شخر  دیشروخ  هّرذ  ره  لد  رد 

بیلدنع ياون  يرمق  هلان  لبلب  روش 

یتسالاب  (1) یهُس نآ  ياوه  زا  لیس  لغلغ 

هچ وا  یناهنپ  تبیغ و  دـنک و  یمن  روما  رد  تلاـخد  رگید  ناـماما  لـثم  دوش و  یمن  رهاـظ  امـش  ناـمز  ماـما  ارچ  دوش :  هتفگ  رگا  و 
؟ دراد يزایتما  ینسُح و 

: مییوگ یم  باوج  رد 

رگا دراد و  دوجو  نیمز  يور  رب  هراومه  موصعم  ماـما  تسین و  ادـخ  تّجح  نودـب  نیمز  یناـمز  چـیه  میتسناد  هکنآ  زا  دـعب  ًـالّوا : 
، میناد یمن  حورشم  لماک و  روطب  ار  ّتلع  نآ  ام  هچرگ  تسا  هتخاس  زیاج  هدومن و  اور  وا  رب  ار  تبیغ  هک  هتـشاد  یببـس  هدش  بیاغ 

روطب ضارما  هب  ار  نایاپراهچ  نالاسگرزب و  نالاسدرخ و  ندـش  راتفرگ  تمکح  يذوم و  تاناویح  شنیرفآ  تلع  ام  هک  روط  نامه 
.میناد یمن  یعطق 

يور زا  ار  اهراک  نیا  سپ  دـهد  یمن  ماجنا  حـیبق  راک  زگره  تسا و  لداع  میکح و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نوچ  مییوگ : یم  و 
ترـضح نآ  تبیغ  مییوگ : یم  میهد و  یم  ار  باوج  نیمه  زین  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  تبیغ  دروم  رد  تسا ، هداد  ماجنا  تمکح 

(2) .مینادن طوسبم  لماک و  روطب  ار  نآ  ام  هچ  رگ  دراد  ینسُح  یتمکح و  یتّلع و  ًامتح 

هک يروما  رد  تردق  نتفرگ  راکب  زا  ار  وا  اهنآ  تسا ، نارگمتس  ناملاظ و  زا  سرت  هدش  هدرمش  روهظ  عنام  هک  یللع  زا  یکی  ًایناث : 
یتافرصت نینچ  هک  دسرت  یم  شیوخ  ناج  رب  وا  و  دنا ، هدش  عنام  دنک  تردق  ذوفن  دیاب 

 . ربکا ّبد  ناگراتس  زا  تسا  يا  هراتس  مان  یهس ؛  - 1
 . دینک هعجارم  « 535/2 هّمغلا : فشک   » باتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دنک ناهنپ  ار  دوخ  تسا  مزال  تسا  كانساره  نمشد  زا  یتقو  و  دنک ، مایق  تماما  رما  هب  تسین  مزال  وا  رب  تسا  نینچ  یتقو  و  دنک ،
.تفرگ تروص  يراغ  نایم  رد  رگید  راب  بلاط و  یبا  بعِش  مانب  يا  هّرد  رد  رابکی  هک  مرکا  ربمایپ  ندش  ناهنپ  دننام 

هک یتلاسر  هدوب و  بحاو  وا  رب  هک  یتیرومأـم  ماـجنا  زا  دـعب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دراد  لاـمتحا  دوش : هتفگ  رگا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ندش  ناهنپ  هکنیا  رگید  تسا ، زاین  وا  دوجو  هب  يرصع  ره  رد  هک  ماما  فالخب  هتشگ  ناهنپ  هتـشاد  هدهعب 

هدیسرن نایاپ  هب  زونه  هدرک و  ادیپ  همادا  اهنرق  هک  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  فالخ  هب  دوب  هاتوک  شتّدم  دشن و  ینالوط  شنامز  ملسو 
! تسا

نآ ترجه  زا  شیپ  هــّـکم ،  رد   (1) بعِـش ناـیم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ندـش  یفخم  ًـالوا :  مییوگ : یم  باوـج  رد 
 . دوب هدشن  نایب  لماک  روط  هب  نآ  ماکحا  نید و  زونه  هدش و  عقاو  ترضح 

، تسا هتشاد  زاین  ترضح  نآ  دوجو  هب  هعماج  ماکحا ،  يارجا  روما و  هرادا  هب  تبسن  دشاب  هدش  غراف  راک  نیا  زا  هک  ضرف  هب  ًایناث : 
ثعاب هک  دوش  یناسک  هّجوتم  شنزرـس  دـشاب و  زیاج  شدوجو  هب  يدـنمزاین  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تبیغ  یتقو  سپ 

هاتوک ای  ندوب  ینالوط  و  تفگ ، میهاوخ  ار  باوج  نیمه  مه  هادف  انحاورا  نامز  ماما  ندش  بیاغ  هب  تبسن  دندیدرگ  وا  ندش  ناهنپ 
دشاب و یم  تسا  نارگمتس  زا  سرت  هک  نآ ،  ببس  زا  یشان  تبیغ  اریز  تسین ،  یحیحص  لاکـشا  هدش  هتفگ  هک  تبیغ  تدم  ندوب 

(2) .دراد ببس  نآ  هب  یگتسب  نآ  یهاتوک  ای  تدم  ندوب  ینالوط  و  تسا ،  یقاب  تبیغ  دشاب  یقاب  ببس  هک  یتقو  ات 

هدومن تبیغ  هب  راداو  ار  ترضح  نآ  رگا  ناملاظ  زا  سرت  دوش : هتفگ  رگا 

 . دوش یم  هتفگ  هّرد  هوک و  ود  نایم  یگداشگ  هندرگ و  هب  بعِش ؛  - 1
 . رتشیب لیصفت  اب   190/51 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ دندوب كانسرت  نارگمتس  زا  وا  دننام  مه  اهنآ  اریز  دننک ، یگدنز  مدرم  ناگدید  زا  ناهنپ  زین  شناردپ  دوب  مزال 

رارق دوخ  ناج  ظفح  يارب  يرپس  نانمـشد  لباقم  رد  ار  هیقت  دندرک و  یمن  رهاظت  شیوخ  تماما  هب  شناردپ  مییوگ : یم  باوج  رد 
مایق ریـشمش  اب  نانمـشد  هیلع  رب  و  دنک ، توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  هک  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  فالخب  دـندوب  هداد 

(1) .دنک داهج  دننک  یم  تشحو  بعر و  داجیا  هک  اهنآ  اب  و  دیامن ،

زا مدرم  ات  دوش  یمن  رهاـظ  دـندرک  لـمع  هّیقت  هب  دـندزن و  ریـشمش  هب  تسد  هک  شناردـپ  دـننام  ترـضح  نآ  ارچ  دوش : هتفگ  رگا 
يرادرب هرهب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  مالـسلا و  امهیلعرقاب  ماما  قداص و  ماما  رـضحم  زا  هک  روط  نامه  دنوش ، دنم  هرهب  شدوجو 

.دندرک

ماـما دـنزرف  هک  دنـسانشب  ار  وا  دوش و  رهاـظ  دـییوگ  یم  امـش  هک  هنوگ  نآ  هادـف  اـنحاورا  رـصع  ماـما  رگا  مییوـگ : یم  باوـج  رد 
و دنز ، یم  مه  رب  ار  نیطالس  تخت  جات و  وا  هک  دنناد  یم  نیفلاخم  تسا و  روهـشم  هعیـش  نایم  نوچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

هشقن ًاروف  دنریگ و  یمن  مارآ  نانمشد  دیامن ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  دنک و  یم  كاپ  ناملاظ  دوجو  ثول  زا  ار  یتیگ  هحفص 
شیومع نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  ّدج  اب  هک  روط  نامه  دنرب ، یم  نیب  زا  ار  وا  دننک و  یم  یحارط  ار  وا  لتق 

.دندرک نینچ  دندوب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  زا  هک 

، درب یم  نیب  زا  ار  وا  تموکح  هک  دنک  یم  روهظ  لیئارسا  ینب  رد  يدرم  دش  رادربخ  نانهاک  قیرط  زا  نوعرف  یتقو  دیا  هدینشن  رگم 
رسپ هچنآ  و  تشامگ ، رادراب  نانز  رب  ار  یتعامج  و  تخاس ، رومأم  وجتـسج  يارب  یناوارف  ياه  سوساج  دمآ و  رب  وا  بلط  رد  ًاروف 

هدنز ار  اهرتخد  تشک و  دمآ  ایندب 

 . دینک هعجارم   536/2 هّمغلا : فشک  و  ، 99/52 راونألا :  راحب  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ، 192/51 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یمن سایق  شناردـپ  سرت  اب  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  سرت  زگره  دـشابن  نایم  رد  تریـصب  یمک  تلفغ و  رگا  سپ   (1) .تشادهگن
.دوش

نآ تبیغ  ببـس  دراد ، اهنآ  زا  هک  تسا  یـسرت  رطاخب  نانمـشد  زا  وا  تبیغ  ماما و  ندش  یفخم  ببـس  میدرک  لوبق  دوش : هتفگ  رگا 
؟ تسیچ دنناد  یم  بجاو  دوخرب  ار  وا  تعاطا  دنتسه و  شتماما  وا و  دوجو  هب  دقتعم  هک  شناتسود  زا  ترضح 

، دنوش ربخاب  وا  ناکم  زا  نانمشد  و  دنزاس ، رشتنم  ار  وا  ربخ  هک  تسا  نآ  سرت  ناتـسود  دروم  رد  هدش  هتفگ  مییوگ : یم  باوج  رد 
ربخ راشتنا  ررض  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نایم  رد  اریز  تسین  تسرد  ترضح  نآ  ناتسود  نایعیش و  مامت  هب  تبسن  لاکشا  نیا  یلو 

(2) .دننک یمن  يراک  نینچ  زگره  دننامتک و  تماقتسا و  لها  اهنآ  دنناد ، یم  یبوخب  ار 

هیلع ماما  هک  هدش  ببس  نانمـشد  دوجو  ینعی  ددرگ ، یمرب  نانمـشد  هب  زین  ناتـسود  زا  ترـضح  نآ  تبیغ  ببـس  تسا : هدش  هتفگ 
دوجو هک  یفیلکت  دیآ  یم  مزال  دشاب  نینچ  رگا  هک  دوش  یم  لاکشا  هجو  نیا  رب  یلو  دشاب ،  ناهنپ  زین  شناتـسود  هدید  زا  مالـسلا 

یمن اهنآ  ددرگ و  یمنرب  اهنآ  هب  هک  تسا  یتّلع  رطاـخ  هب  وا  تبیغ  اریز  دوش ، طـقاس  اـهنآ  زا  تسا  فطل  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.ددرگ طقاس  اهنآ  زا  میتفگ  هک  یفیلکت  تسا  مزال  سپ  دننک ، فرطرب  دنربب و  نیب  زا  ار  نآ  دنناوت 

یمن عناـم  دریگ  تروص  صاوخ  زا  یـضعب  يارب  هک  یئزج  روهظ  زا  دوش و  یم  یّلک  روهظ  عناـم  نانمـشد  زا  سرت  هکنیا  هفاـضا  هب 
.دوش

همه يارب  وا  نامرف  هک  دراد  هدیاف  ماما  دوجو  یتقو  و  درادن ، يا  هدیاف  چیه  روهظ  هنوگ  نیا  هک  دـنک  ضارتعا  دـناوت  یمن  یـسک  و 
روطب دشاب و  عاطم 

 . دینک هعجارم  47/13 ح 15  راونألا :  راحب  هب  - 1
.195/51 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دریگب هدهع  هب  ار  هعماج  روما  ریبدت  ینلع 

زا یعفن  هنوگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  ماگنه  زا  هعیـش  هک  تسا  نیا  امـش  هتفگ  همزـال  مییوگ : یم  باوج  رد  اریز 
(1)  . دندوبن رمألا  ذفان  دنتشادن و  يرهاظ  تموکح  تما  همه  هب  تبسن  نانآ  اریز  دنشاب ، هدربن  دوخ  ناماما 

(2)، دوش یمن  رهاظ  سکچیه  يارب  و  تسا ، بیاغ  شناتـسود  همه  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میرادن  نیقی  ام  تسا : هدش  هتفگ  و 
هدـش رهاـظ  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یـسک  هب  تبـسن  .تسا  ربـخ  یب  يرگید  زا  دراد و  ربـخ  شدوخ  لاـح  زا  سک  ره  نوچ 
يرما رطاخب  ماما  ندشن  رهاظ  دـنادب  دـیاب  هدـشن ، رهاظ  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یـسک  و   ، (3) تـسین راک  رد  فیلکت  طوقس 
تهج نیمه  هب  دـشاب ، یم  وا  دوـخ  فرط  زا  ریـصقت  و  دـنادن ، لیـصفت  روـطب  ار  ّتلع  نآ  هچرگ  ددرگ  یمرب  وا  دوـخ  هب  هک  تـسا 
رهاظ ّتلع  هک  دـمهف  یم  تسا  یقاب  وا  رب  نانچمه  فیلکت  ماـما  تبیغ  اـب  تسناد  هک  یماـگنه  و  دوش ، یمن  طـقاس  يو  زا  فیلکت 

هک تسا  نآ  بجاو  و  دنک ، فرطرب  ددرگ  یمرب  وا  هب  هک  ار  تبیغ  ببس  دراد  تردق  وا  دش  نینچ  یتقو  .دشاب و  یم  وا  ماما  ندشن 
(4) .دیامن فرطرب  ار  نآ 

یمن دنم  هرهب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  هک  تماما  فطل  زا  وا  تبیغ  رد  ترضح  نآ  ناتسود  هک  میرادن  لوبق  ام  نآ ،  زا  دعب  و 
میدقتعم ام  اریز  دشخب ، یم  هدیاف  تسا و  فطل  شروهظ  دننام  وا  تبیغ  رد  ماما  دوجو  هکلب  دندرگ ؛ 

 . مجنپ هلأسم   540/2 هّمغلا : فشک  ، 195/51 راونألا :  راحب  - 1
هعیش و زا  يدایز  ّتیعمج  تسا :  هدومرف  هک  هدرک  لقن  سوواط  نب  دّیس  زا   108/51 راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 2

نامز ماما  وا  هک  هتـشگ  تباث  ناـشیا  يارب  نئارق  لـئالد و  زا  و  دـنا ،  هدرک  تاـقالم  ار  هادـف ) اـنحاورا   ) يدـهم ترـضح  هعیـش  ریغ 
رادید ار  وا  ناشیا  زا  یعمج  هک  تسین  نآ  زا  عنام  تسین  رهاظ  مومع  روط  هب  نایعیش  يارب  رگا  نونکا  و  تسا ،  هدوب  هادف ) انحاورا  )

 . دنیامن نامتک  نارگید  زا  دنوش و  دنم  هرهب  شراتفر  راتفگ و  زا  دننک و 
نامتک اراهنآ  رابخا  نالقان  ای  هدـش  هداهن  هعیدو  هب  ماـما  دزن  میتسه ، عـالطا  یب  نآ  زا  اـم  هک  تسا  يروما  نآ  فیلکت  زا  روظنم  - 3

وا زا  میناوت  یمن  هکنیا  ّتلع  دیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دیاب  اریز  میتسه ،  فّلکم  اهنآ  هب  ام  یلو  تسا ، هدیـسرن  امب  دنا و  هدرک 
.درک فرطرب  ار  عنام  نآ  دیاب  تسا ، ام  هیحان  زا  ریصقت  ددرگ و  یمرب  ام  دوخ  هب  مینک  لاؤس 

 . دینک هعجارم  538/2 و541 » هّمغلا : فشک   » باتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 4
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تبیغ و ندوب  ینالوط  زا  هک  دـنام  یمن  یلاجم  و  دراد ، تراـظن  اـهنآ  راـتفر  رب  تسا و  ربخاـب  مدرم  همه  لاـح  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک یناناملـسم  هک  ار  یبیجع  روما  رایـسب  هچ  مینکن ، رواب  ار  نآ  تسا  بیجع  يرما  نوچ  مینادب و  لطاب  ار  شدوجو  شندوب  ناهنپ 

نیمراهچ نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  نتفر  الاب  دننام  تسین ،  اهنآ  يارب  يریظن  هک  دنراد  رواب  دنا  هدومن  رارقا  مالـسا  هب 
رت بیجع  هادف  انحاورا  نامز  ماما  تبیغ  هک  نآ ،  لاثما  و  تسا -  هدش  رکذ  تایاور  رد  نآ  لیصفت  (1) و  نآرق رد  نآ  لامجا  هک  - 

.تسین نآ  زا 

لحارم تمایق و  دروم  رد  دشاب  ترـضح  نآ  دوجو  راکنا  مزلتـسم  هیلع  هَّللا  تاولـص  يدهم  ترـضح  روهظ  جرف و  ریخأت  رگا  زین  و 
ربمغیپ ات  مدآ  ترـضح  زا  ناربمایپ  مامت  هک  یلاح  رد  تسا  يرتشیب  ریخأت  نآ  رد  اریز  دـشاب ،  رتدـیدش  دـیاب  راـکنا  نیا  نآ  زا  دـعب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و  دنا ، هداد  میب  نآ  زا  دـعب  لحارم  تمایق و  هب  ار  دوخ  ياه  تُّما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ 
: تسا هدومرف  ملسو 

کیدزن مه  هب  ردق  نیا  ینعی   (2) درک -  عمج  ار  طسو  تشگنا  هباّبس و  تشگنا  نیب  و  دشاب -  یم  ود  نیا  دننام  تمایق  نم و  تثعب 
راکنا ببـس  مدرم  رظن  زا  روهظ  نتـسناد  دیعب  و  جرف ،  رما  رد  ریخأت  اهنت  رگا  .تسا و  هدـشن  اپرب  تمایق  زونه  هک  یلاح  رد  دنتـسه ،

.دشاب نآ  راکنا  ثعاب  هک  تسا  رتراوازس  تمایق  رما  رد  ریخأت  سپ  دشاب  نآ 

ماما تسا  بجاو  ینامز  رـصع و  ره  رد  هک  میتفگ  هچنآ  تسا  یفاک  دندرک  هبلاطم  نآ  رب  یلیلد  دندرک و  رارقا  نآ  ناکما  هب  رگا  و 
اعدا شدوخ  يارب  ار  تماما  نارود  نیا  رد  وا  زج  یـسک  ره  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو  میـشاب  هتـشاد  وا  تمـصع  هب  نیقی  هک  یموصعم 

 . میدرک تباث  یلقع  رظن  زا  ار  اهنیا  تسا ، ساسا  یب  لطاب و  وا  ياعدا  دنک 

هیآ 157 و 158. ءاسن ،  هروس  55 ؛  نارمع : لآ  هروس  - 1
و 124/77 ح 23. 256/16 ح 36 ، و ج :  263/2 ح 12 و ص 301 ح 31 ،  راونألا :  راحب  - 2
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زا تسا و  رتاوت  ّدح  رد  هدیسر  ام  هب  ترـضح  نآ  تاصخـشم  تافـص و  هرابرد  هعیـش  قیرط  زا  هک  یتایاور  رابخا و  لقن : هار  زا  اّما 
لیلد تهج  زا  روهشم  فورعم و  تیاور  نیا  رکذ  اهنت  هدش و  لقن  هادف  انحاورا  رصع  ماما  هرابرد  یناوارف  تایاور  ّتنـس  لها  قیرط 

 : تسا یفاک 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ألمی یتینک  هتینکو  یمـسإ  همـسإ  ئطاوی  يدـلو  نم  لـجر  جرخی  یّتـح  مویلا  کـلذ  هَّللا  لّوطل  دـحاو  موی  اـّلإ  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول 
(1) .ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا 

هینک مان و  هک  نم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا 
.دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دیامرف  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و  جورخ  تسا  نم  هینک  مان و  شا 

اریز دش ، نآ  رکنم  درک و  در  قلطم  روطب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تیؤر  ناوت  یمن  دنا ؛  هدومرف  هللا  همحر  مرتحم  ّفلؤم  هک  روط  نامه 
یفخم یهاچ  نایم  رد  ای  دراد ، ییایؤر  یلایخ و  دوجو  کی  تبیغ  رـصع  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسین  نیا  ترـضح  نآ  تبیغ  يانعم 

هتـشگ ناهنپ  ام  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  تبیغ  زا  دارم  هکلب  درادـن ، یطاـبترا  هنوگ  چـیه  سک  چـیه  اـب  تسا و  هدـش 
 . میسانش یمن  ار  وا  هک  يروطب 

دهاشم رد  دور ، یم  هار  اهرازاب  رد  دراد ، دـمآ  تفر و  مدرم  ناـیم  رد  دـنک ، یم  یگدـنز  یکاـخ  هرک  نیمه  يور  رب  ترـضح  نآ 
شرف رب  مدق  درب و  یم  فیرـشت  شناتـسود  سلاجم  زا  یـضعب  رد  دوش ، یم  رـضاح  مالـسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  رازم  هفرـشم و 

ار هتشگ  مگ  نادرگرـس و  صاخـشا  يریگتـسد و  ار  ناگراچیب  دنک ، یم  تکرـش  جح  مسارم  رد  هلاس  همه  دراذگ ، یم  نانآ  ياه 
هیلع فسوی  ترـضح  دـننامه  دنـسانش ، یمن  دـننیب و  یم  ار  وا  مدرم  یلو  دسانـش ، یم  دـنیب و  یم  ار  همه  وا  دـیامن ، یم  ییاـمنهار 
هکنآ ات  دنتخانش  یمن  ار  وا  اّما  دندرک  یم  دتس  داد و  وگتفگ و  ترضح  نآ  اب  دندوب  ربمغیپ  نادنزرف  هکنآ  اب  شناردارب  هک  مالـسلا 

.درک یفرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ 

یلو درادـن ، ترـضح  نآ  تبیغ  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  تسا و  نکمم  يرما  مالـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  هک  تسا  نیا  مـالک  لـصاح  و 
و مسانش ، یم  یبوخ  هب  منیب و  یم  مهاوخب  هاگره  ار  وا  نم  دنک  اعّدا  دناوت  یمن  یسک  .تسین  هارمه  وا  نتخانـش  اب  هک  تسا  یتیؤر 

موصعم ماما  ریغ  زا  هک  یتازجعم  تامارک و  دننام  هدوب -  نئارق  يور  زا  ای  ترضح  نآ  نتخانـش  هدش  لقن  هک  يربتعم  تافّرـشت  رد 
تروص ماما  دوخ  یفرعم  هب  ای  و  تسا -  هدوب  هادف ) انحاورا   ) رـصع ماما  وا  ًامتح  هتفگ  شدوخ  اب  فرـشت  زا  دعب  دوش و  یمن  رداص 

ناوت یم  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  اـیآ  دیـسرپ :  سانـشان  صخـش  نآ  زا  یتـقو  هک  هللا  همحر  یلح  همّـالع  هّیـضق  دـننام  تسا ،  هتفرگ 
نایم رد  وا  تسد  هکنآ  لاح  دید و  ار  وا  ناوت  یمن  هنوگچ  دوب : هدومرف  باوج  رد  دـید ؟ ار  هادـف ) انحاورا   ) رمألا بحاص  ترـضح 

؟ تسا وت  تسد 
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: ءاـیلوألا هیلح  ، 36/2 يذـمرت :  ننـس  ، 376/1 دمحا : دنـسم  ، 136 یبقعلا : رئاـخذ  ، 188/7 لاّـمعلا : زنک  ، 388/4 دادغب : خـیرات  - 1
 . 129 مالسلا :  هیلع  نامزلا  بحاص  رابخأ  یف  نایبلا  488 و 490 ،  هّدوملا : عیبانی  ، 325/2 نیطمسلا : دئارف  ، 75/5
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كاپ  هّیرذ  لئاضف 
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ارهز ترضح  هک  یماگنه  تفگ : هک  تسا  هدومرف  لقن  سابع  نبا  زا  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع   - 1  / 634
نآ رد  هک  تفای  ار  يا  هتشون  شکرابم  رس  رانک  رد  تشادرب ، وا  هرهچ  زا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفای  تافو  مالـسلا  اهیلع 

 : دوب هدش  هتشون 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

دهد یم  تداهـش  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  ّتیـصو  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  هماـن  ّتیـصو  نیا 
تمایق و  تسا ، ّقح  خزود  تشهب و  و  تسا ، وا  هداتسرف  هدنب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ 

.دزیگنا یمرب  اهربق  نایم  زا  ار  ناگدرم  .دش و  دهاوخ  اپرب  کش  نودب 

ینّفکو ینلّـسغو  ینطّنح  يریغ ، نم  یب  یلوأ  تنأ  هرخآلاو  ایندلا  یف  کل  نوکأل  کنم  هَّللا  ینجّوز  دّـمحم  تنب  همطاف  انأ  ّیلع ، ای 
(1) .همایقلا موی  یلإ  مالسلا  يدلو  یلع  ءرقاو  هَّللا ، کعدوتساو  ًادحأ ، ملعتالو  لیّللاب  یّنفداو  ّیلع ، ّلصو  لیللاب ،

وت رسمه  ترخآ  ایند و  رد  ات  درک  جیوزت  وت  هب  ارم  دنوادخ  هک  متسه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  نم  ناج ، یلع 
 ، هدب ماجنا  هنابش  ار  اهنآ  و  امن ، نفک  لسغ و  (2) و  نک طونح  ارم  تدوخ  یتسه ، رتراوازس  نم  هب  سک  ره  زا  وت  مشاب ، 

نمض ح 44.  214/43 راونألا :  راحب  - 1
هدروآ تشهب  زا  لیئربج  ار  نآ  هک  دوب  یطونح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  طونح  تسا .  روفاک  ردـس و  زا  تراـبع  طونح ؛  - 2

نالف زا  ار  مردپ  طونح  هّیقب  ءامسا ؛  يا  دومرف :  ءامـسا  هب  دوخ  فیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دوب . 
 . هدب رارق  نم  رس  رانک  رد  ار  نآ  و  روایب ، لحم 
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ات ارم  مالـس  مراپـس ، یم  گرزب  يادـخ  هب  ار  وت  نکن ، هاـگآ  ار  یـسک  و  نک ، نفد  بش  یکیراـت  رد  و  ناوخب ، زاـمن  نم  رب  هاـگنآ 
.ناسرب منادنزرف  هب  تمایق 

هیلع قداص  ماـما  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا  ناـهرب » ریـسفت   » باـتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاـه  دّیـس   - 2  / 635
.دنشاب یم  وا  نادنزرف  هّیرذ و  دومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دّمحم  لآ  مدرک : ضرع  مالسلا 

؟ دنتسه یناسک  هچ  وا  تیب  لها  مدرک : ضرع 

.دنشاب یم  وا  زا  دعب  نانیشناج  هک  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  دومرف :

؟ دنتسه یناسک  هچ  وا  ترتع  مدرک : ضرع 

 . دندوب ءاسک  رد  وا  اب  هک  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  ینعی  ءاسک ؛  باحصا  دومرف :

؟ دنتسه یناسک  هچ  وا  تّما  مدرک : ضرع 

ییاهبنارگ رهوگ  ود  هب  دنا و  هدومن  قیدصت  هدرک و  فارتعا  هدروآ  ادخ  فرط  زا  ترضح  نآ  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  ینانمؤم  دومرف :
 . دنا هتسج  کّسمت  مالسلا -  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ینعی  هدومن -  شرافس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

ره زا  ار  اهنآ  هدومن و  فرط  رب  اهنآ  سدـق  تحاس  زا  ار  یگدولآ  يدـیلپ و  هنوگ  ره  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتیب  لها  نامه 
(2) .دنتّما رب  ناشیا  زا  دعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانیشناج  ودنآ  ،(1) و  تسا هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  تهج 

رد تاولص و  رد  هک   (3) لآ زا  دوصقم  فیرش  ثیدح  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

ْتیَبلا لهأ  َسْجِّرلا  مُْکنَع  َبِهُْذیل  هَّللا  ُدیری  اّمنإ   : » تسا هدـمآ  هیآ 33  بازحا ،  هروس  رد  هک  ریهطت  هفیرـش  هیآ  هب  دراد  هراـشا  - 1
« . ًاریهطَت مُکَرِّهَُطیَو 

94 ح3. رابخألا : یناعم  - 2
لوسر نادـنواشیوخ  نآ  زا  میتفگ  قلطم  روطب  ار  دّـمحم » لآ   » هاـگ ره  دـسیون :  یم  هّمغلا » فشک   » باـتک رد  هللا  همحر  یلبرإ  - 3
ءاهقف هَّللا ،  لوسر  لآ  يارب  درک  ّتیصو  ار  دوخ  لام  یـسک  رگا  هکنیا  لیلد  هب  میا ،  هدرک  هدارا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
نومأم سلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شیامرف  نامه  نیا  و  تسا .  مارح  ناشیا  رب  هقدص  هک  یناسک  هب  زج  دنهد  یمن  ار  نآ 

نم تّما  تسا :  هدومرف  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنتفگ :  ءاملع  هک  یماگنه  تسا  هَّللا ) هنعل  )
 ، تسا مارح  دـنتفگ :  تسین ؟  مارح  لآ  رب  هقدـص  اـیآ  هک  دـیهد  ربخ  نم  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دنتـسه .  نم  لآ 

 . تسا تّما  لآ و  نیب  قرف  نیا  دومرف :  هن ،  دنداد :  باوج  تسا ؟  مارح  تّما  رب  ایآ  دومرف : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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838 ص :

.دیدرگ نشور  هدش  رکذ  اهاعد  هّیقب 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   – 3  / 636

(1)  . هدابع مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  یلإ  رظنلا 

 . تسا تدابع  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هب  ندرک  هاگن 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  هیوباب  نبا   - 4  / 637
: دومرف هک  تسا  هدومن  لقن 

 . هدابع انتّیّرذ  یلإ  رظنلا 

 . تسا تدابع  ام  هیرذ  هب  ندرک  هاگن 

هب ندرک  هاگن  هک  تسا  هداوناخ  امـش  زا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ناـتدوصقم  ادـخ ،  لوسر  يا  دـندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب 
: دومرف امش ؟ نادنزرف  مامت  ای  تسا  تدابع  اهنآ 

.هدابع ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هّیّرذ  عیمج  یلإ  رظنلا  لب 

(2) .تسا تدابع  ربمغیپ  نادنزرف  زا  کی  ره  هب  ندرک  هاگن  هکلب 

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدوزفا  يا  هلمج  نآ  رخآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  دننام  نویع »  » باتک رد  و 

 . یصاعملاب اوثّولتی  ملو  هجاهنم  اوقرافی  مل  ام 

هدولآ هاـنگ  هب  ار  دوـخ  و  دـنکن ، ادـج  ار  شهار  درادـنرب و  تسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  شور  زا  هک  یناـمز  اـت 
(3) .دیامنن

227/26 ح3. راونألا :  راحب  47 ح 108 ، نساحملا : - 1
218/96 ح2. راونألا :  راحب  سلجم 49 ، 369 ح2  قودص : یلاما  - 2

218/96 ح3. راونألا :  راحب  50/2 ح 196 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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839 ص :

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 5  / 638

يدـیدش یکیرات  و  دـنک ، عمج  يروانهپ  ناکم  رد  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  همه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـسر  ارف  تمایق  هک  یماگنه 
: دننک ضرع  یهلا  هاگرد  هب  عّرضت  اب  دنیآرد و  هلان  هب  اهنآ  هک  دریگ  ارف  ار  اهنآ  همه 

هب دنک  تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  یناوارف  رون  هک  دنوش  رشحم  دراو  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  نک ، فرطرب  ام  زا  ار  یکیرات  نیا  ایادخ ؛ 
.دزاس نشور  ار  تمایق  هنحص  هک  يروط 

نانیا دوش  دـنلب  راگدرورپ  فرط  زا  ییادـن  دـننک ، یم  یناشفارون  نینچ  هک  دنتـسه  یهلا  ناربمایپ  اهنیا  ًاـمتح  دـنیوگ : رـشحم  لـها 
.دنتسین ناربمایپ 

.دنتسین ناگتشرف  ناشیا  هک  دیآ  ادن  راگدرورپ  فرط  زا  هرابود  دنناگتشرف ، ناشیا  سپ  دنیوگ : رشحم  لها 

.دنتسین مه  نادیهش  اهنیا  هک  دیآ : باوج  رگید  راب  دنیادهش ، اهنیا  دنیوگ : رشحم  لها 

.دیسرپب اهنآ  دوخ  زا  هک  دیآ  ناشیا  باوج  رد  یئادن  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  سپ  دننک : لاؤس  رشحم  لها 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امش  دننک : ضرع  اهنآ  هب  رشحم  لها 

نوصوصخملا نحن  هَّللا ، ّیلو  ّیلع  دالوأ  نحن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هّیّرذ  نحن  نّویولعلا ، نحن  دنهد : باوج 
.نّونئمطملا نونمآلا  نحن  هَّللا ، همارکب 

نادـنزرف ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لسن  زا  ام  میراد ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باـستنا  هک  میتسه  یناـسک  اـم 
نئمطم یهلا و  باذع  زا  نمیا  ام  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  تمارک  هب  دـنوادخ  ار  ام  میتسه ، ادـخ  ّیلو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.میتسه وا  تمحر  هب 

دننک تعافش  ناشیا  نوچ  و  دینک ، تعافش  دوخ  ناوریپ  نادنمتدارا و  ناتـسود و  هرابرد  هک  دسر  راگدرورپ  فرط  زا  یئادن  هاگنآ 
(1) .دریذپب ار  اهنآ  تعافش  دنوادخ 

و 217/96 ح1. 100/7 ح36/8 4 ح 10 ،  راونألا :  راحب  سلجم 47 ، 358 ح 19  قودص : یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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َُّمث : » تسا هیآ  نیا  هدـش  لزاـن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هّیرذ  تلیـضف  رد  هک  يا  هفیرـش  تاـیآ  زا  یکی   - 6  / 639
« . انِدابِع نِم   (1) اْنیَفَطْصا نیذَّلا  باتِکلا  اَْنثَرْوأ 

« . میدینادرگ نآ  مولع  باتک و  ثراو  ار  اهنآ  میدیزگرب و  دوخ  ناگدنب  نایم  زا  ار  یناسک  ام  »

: دـیامرف یم  دـعب  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـهنآ  زا  دوصقم  هک  تسا  مولعم 
ار دوخ  نامز  ماما  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  و  دـندرک » ملظ  دوخب  اهنآ  زا  یـضعب  ربمغیپ  نادـنزرف  ناـیم  زا  « » هِسْفَِنل ٌِملاـظ  مُْهنِمَف  »

تیاور نومـضم  ود  ره  نیا  هب  و  تسا ، ناسکی  اهنآ  ياهیدـب  اهیبوخ و  هک  دنتـسه  یناسک  اـی  دنتخانـشن و  تسا  راوازـس  هک  روطنآ 
.(2) تسا هدش  دراو 

مْهنِمَو  . » دنتخانـش ار  دوخ  ماما  هک  یناسک  ینعی  دندومیپ » لدـع  هار  اهنآ  زا  یـضعب  و  « » دِـصَتْقُم مُْهنِمَو   : » تسا هدومرف  نآ  زا  سپ 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هک  دننتفرگ » تقبس  راگدرورپ  فطل  اب  اه  یبوخ  هب  ناشیا  زا  یضعب  و  « » هَّللا ِنذَإب  تاْریَْخلِاب  ِقباس 

همه تسا و  وا  ناوارف  ششخب  یهلا و  لضف  نیا   » (3)« اهَنُولُخْدَی ٍنْدَع  ِتاّنَج  ریبَکلا ×  ُلْضَفلا  وُه  َکلذ  : » دیامرف یم  هیآ  رخآ  رد  و 
« . دنوش یم  لخاد  نیرب  تشهب  رد  اهنیا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد 

هدارا ار  ربمغیپ  كاپ  ترتع  هفیرش  هیآ  نیا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هکنیا هب  تسا ،  هدیزگرب  ار  ربمایپ  كاپ  هّیرذ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ءافطـصا »  » زا دارم  تسا :  هدومرف  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  - 1
تسا نیا  باتک  نداد  ثرا  هب  زا  دوصقم  نینچمه  دنـشاب و  هدیزگرب  اهنآ  همه  هکنیا  هن  هدیزگرب  ناشیا  نایم  زا  ار  ناماما  ءایـصوا و 

 . دننادرگن عیاض  ار  نآ  رگا  تسا  اهنآ  همه  تفارش  ثعاب  نیا  و  دینادرگ ،  باتک  ثراو  ار  ناشیا  زا  یضعب  هک 
214/23 ح 3 و 4. راونألا :  راحب  - 2

هیآ 32 و 33. رطاف ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هب ار  اهنآ  یتقو  دـنوادخ  اریز  دـنور ،  تشهب  هب  تما  همه  هک  دوب  نیا  شا  هجیتن  دوب  هدرک  هدارا  ار  تما  همه  رگا  و  تسا ،  هدومرف 
: دومرف درک و  عمج  ار  اهنآ  همه  هیآ  رخآ  رد  درک  میسقت  هورگ  هس 

(1) « . تسا اهنآ  هاگیاج  نیرب  تشهب  « » ...اهَنولُخدَی ٍنْدَع  ِتاّنَج  »

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  يرکسع و  ماما  زا  و 

 . رانلا یلع  اهتّیّرذ  مرح  هَّللا  یلع  اهتمظعل  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّنإ 

 . تسا هدومن  مارح  ترضح  نآ  هّیرذ  رب  ار  شتآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمرح  تمظع و  رطاخ  هب  دنوادخ 

(2) .تسا هدش  لزان  اهنآ  نأش  رد  باتِکلا »...  اَْنثَرْوأ  َُّمث   » هفیرش هیآ  و 

هک تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نایبلا » عمجم   » باتک رد  هللا  همحر  یسربط  و 
 : دومرف

.هّنجلا لخدی  ّمث  ماقملا  یف  سبحیف  هسفنل  ملاظلا  اّمأو  ًاریسی ، ًاباسح  بساحیف  دصتقملا  اّمأو  باسح ، ریغب  هّنجلا  لخدیف  قباسلا  اّمأ 

لدع هار  دندوب و  لدتعم  هک  دصتقم »  » اّما دنوش .  تشهب  لخاد  باسح  نودب  اهیبوخ ) هب  دـنا  هتفرگ  یـشیپ  هک  اهنآ  ینعی   ) قباس اّما 
دنوش یم  ریـسا  اجنآ  رد  یتدم  اهنآ  دندرک  ملظ  دوخب  هک  موس  هورگ  اّما  دوش ، یم  رازگرب  ناسآ  یلیخ  اهنآ  باسح  دـنتفرگ ، شیپ 

.دندرگ یم  تشهب  لخاد  سپس  و 

: دنیوگ یم  دنوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  هک  دنتسه  اهنآ  و 

(4) «. درک فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  مغ و  هک  تسا  يدنوادخ  راوازس  ساپس  دمح و   » (3)  ...« نَزَحلا اَّنَع  َبَهْذأ  يذَّلا  هَّلل  ُدْمَحلا  »

رد ًالبق  ار  ثیدـح  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  220/25 ح 20 و 173/49 ح11 . راونألا :  راحب  ، 126 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
رد مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ار  شیاـمرف  نیا  .تسا  هدروآ  راـصتخا  روط  هب  اـج  ود  ره  رد  و  تسا ، هدرک  لـقن  تیاور 497  لیذ 

.دنا هدومرف  دنتسین –  هیآ  نیا  دوصقم  تما  همه  هدرک و  دصق  ار  ترتع  دنوادخ  لیلد  هچ  هب  تفگ : هک  نومأم -  باوج 
.239/4 یفاص :  ریسفت  185/46 ح 51 ، راونألا :  راحب  ، 144/2 هّمغلا : فشک  281/1 ح 13 ، جئارخلا : - 2

هیآ 34. رطاف ،  هروس  - 3
.240/4 یفاص :  ریسفت  رطس 8 ،   213/23 راونألا :  راحب  ، 409/8 نایبلا : عمجم  - 4
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ْنإو  : » دش لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  هک : تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یـشاّیع   – 7  / 640
« . دروآ نامیا  وا  هب  شگرم  زا  لبق  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  یسک   » (1)« ِهتْوَم َْلبَق  ِهب  َّنَنِمُْؤَیل  ّالإ  ِباتِکلا  ِلْهأ  ْنِم 

: دومرف ترضح  نآ 

بوقعی دـلو  ّرقأ  امک  هتمامإب ، مامإلل  ّرقی  یّتح  ایندـلا  نم  جرخیالو  تومی  همطاـف  دـلو  نم  لـجر  سیل  ّهنإ  هّصاـخ ، اـنیف  تلزن  هذـه 
 . فسویل

ات دوش  یمن  جراخ  ایند  زا  دریم و  یمن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  سک  چـیه  انامه  تسا ، هدـش  لزان  ام  هرابرد  طـقف  هیآ  نیا 
فسوی تلیضف  هب  شزغل  نآ  زا  دعب  بوقعی  ترضح  نادنزرف  هک  روط  نامه  دنک ، رارقا  فارتعا و  مالسلا  هیلع  ماما  تماما  هب  هکنیا 

.دندرک رارقا 

.(2)« هَّللا كََرثا  ْدََقل  ِهَّللاَت  : » دنتفگ و 

(3) «. داد يرترب  تلیضف و  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  هنیآ  ره  مسق  ادخب  »

ماما زا  دیوگ : یم  دراد  شدنزرف  هب  هک  یتیـصو  رد  دـعاوق »  » باتک رخآ  رد  هماّلع  نینچمه  و  تاّیرـشع » انثإ   » باتک رد   - 8  / 641
مدرم يا  هک  دوش  دـنلب  یئادـن  رـشحم  يارحـص  نآ  رد  دوش  اـپرب  تماـیق  یتـقو  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 
هاگنآ دنوش  تکاس  دنریگ و  مارآ  قیالخ  همه  .دنک  تبحص  امـش  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دهاوخ  یم  دیـشاب ، تکاس 

: دیامرفب اهنآ  هب  دزیخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

 . هیفاُکا یّتح  مقیلف  فورعم  وأ  هّنم  وأ  دی  يدنع  هل  تناک  نم  قئالخلا ؛  رشعم  ای 

هدومن یناسحا  نم  هب  ای  دراد  یّقح  نم  رب  امش  زا  مادک  ره  نامدرم ؛  هورگ  يا 

هیآ 159. ءاسن ،  هروس  - 1
هیآ 91. فسوی ،  هروس  - 2

426/1 ح 3. ناهرب :  ریسفت  195/7 ح 315/12 43 ح 133 و 168/46 ح 11 ، راونألا :  راحب  283/1 ح 300 ، یشاّیع :  ریسفت  - 3
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.مهد شاداپ  وا  هب  ات  دزیخرب  نونکا  هدیشخب  یتمعن  ای  و 

اه و یبوخ  همه  میا ، هدرک  امـش  هب  یناسحا  هچ  میراد و  امـش  رب  یّقح  هچ  امـش ، يادـف  ام  نارداـم  ناردـپ و  دـننک : ضرع  یگمه 
.تسا هدوب  ناگدنب  ام  رب  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  اه  ناسحا  اهیراوگرزب و 

: دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . هیفاُکا یّتح  مقیلف  مهعئاج  عبشأ  وأ  يرع  نم  مهاسک  وأ  مهّرب ، وأ  یتیب ، لهأ  نم  ًادحأ  يوآ  نم  یلب 

ای هدناشوپ و  سابل  ار  اهنآ  ناگنهرب  ای  هدومن ، ناسحا  هدرک و  يراتفرشوخ  اهنآ  اب  ای  هداد ، هانپ  اج و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  سک  ره 
 . دنک تفایرد  ار  دوخ  شاداپ  دزیخرب و  هدومن  ریس  ار  اهنآ  ناگنسرگ 

.دنزیخرب دوخ  ياج  زا  دنا  هتشاد  ایند  رد  ار  قیفوت  نیا  هک  یهورگ 

تـشهب رد  ار  اهنآ  مدرک ، راذگاو  وت  هب  ار  اهنآ  شاداپ  نم ، بیبح  يا  دّمحم ، يا  هک  دیآ  راگدرورپ  فرط  زا  ییادن  ماگنه  نیا  رد 
 . نادرگ نکاس  یتسه  تدوخ  هک  ییاج 

رب ادخ  دورد  هک  وا -  تیب  لها  ربمغیپ و  زا  اجنآ  نوچ  دهد ، ياج  هلیسو  هاگیاج  رد  ار  اهنآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دنتسین ناهنپ  باجح و  رد  داب -  اهنآ  رب  وا و 

 . دش رکذ  باتک  نیا  مّود  شخب  رد  هلیسو  ریسفت  و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 9  / 642

نمو هرقف ، ردق  یلعف  ًاریقف  ناک  نمو  هانغ ، ردق  یلعف  ًاّینغ  ناک  نم  مکلاومأ ، نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  هلـص  اوعدتال 
(2) .هلام نم  هیلإ  نوکی  ام  جوحأب  مهتعیشو  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  لصیلف  هیلإ  جئاوحلا  ّمهأ  هَّللا  یضقی  نأ  دارأ 

.353/2 بولقلا : داشرإ  556/11 ح3 ، هعیشلا :  لئاسو  65/2 ح 1727 ، هیقفلا : هرضحیال  نم  - 1
254/7 ح2. كردتسملا :  216/96 ح6 ، راونألا :  راحب  رطس 5 ،  6 یفطصملا : هراشب  - 2
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رادان رگا  رتشیب و  تسا  راد  لوپ  رگا  شیئاناوت ؛  هزادنا  هب  مادک  ره  دینکن ، كرت  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هب  ار  ناسحا  شـشخب و 
مهیلع دّمحم  لآ  هب  دیاب  دزاس  هدروآرب  ار  وا  مهم  جئاوح  دنوادخ  دهاوخ  یم  سک  ره  و  دنک ، میدقت  دناوت  یم  هک  يردق  هب  تسا 

.دشاب هتشاد  جایتحا  نآ  هب  دشاب و  دنمزاین  هچرگ  دنک  ناسحا  دوخ  لاوما  هب  ناشیا  نایعیش  مالسلا و 

زا مالـسلا ، مهیلع  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  و  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 10  / 643
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.یتّیّرذ يذآ  نمیف  تعّفشتال  هَّللاو  مهیف ، هَّللا  ینعّفشیف  یتُّما  نم  رئابکلا  باحصأ  یف  تعّفشت  دومحملا  ماقملا  تمق  اذإ 

هچ رگا  متما  ناراک  هنگ  هرابرد  متفرگ  رارق  تسا ) هدومرف  ررقم  تشهب  رد  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یهاگیاج   ) دومحم ماـقم  رد  یتقو 
هّیرذ و هک  یناسک  يارب  تیعقوم  نآ  رد  مسق  ادخب  دریذپ ، یم  ارم  تعافـش  ادـخ  درک و  مهاوخ  تعافـش  دـنا  هدـش  هریبک  بکترم 

(1) .درک مهاوخن  تعافش  زگره  دنا  هدرک  تیذا  ارم  نادنزرف 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شریسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع   - 11  / 644

تفگ دید و  ار  راوگرزب  نآ  باّطخ ) نب  رمع   ) یمّود دوب ، هدمآ  نوریب  ناشیا  دوب و  هتفر  ایند  زا  ّبلطملادبع  رتخد  هّیفص  زا  يرـسپ 
یمن وت  هب  يا  هدیاف  يدوس و  هنوگچیه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  وت  يدنواشیوخ  نادب  و  ناشوپب ، ار  تا  هراوشوگ  : 

.دشخب

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپـس  يدـید ؟ ارم  هراوشوگ  وت  ایآ  راتفگ ، تشز  نز  دـنزرف  يا  دومرف : وا  هب  تنوشخ  اب  هّیفص 
.تفگ ار  هّیضق  تخیر  یم  کشا  هکیلاح  رد  دمآ و  ملسو  هلآو 

عامتجا یتقو  دناوخ ، ارف  تعامج  هب  ار  مدرم  دمآ و  نوریب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

و 218/96 ح 4. 37/8 ح 12 ،  راونألا :  راحب  سلجم 49 ،  307 ح 3  قودص : یلاما  - 1
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: دومرف اهنآ  هب  دندرک 

 . مکجوحأ یف  تعّفشتل  دومحملا  ماقملا  تبرق  ول  عفنتال ، یتبارق  ّنأ  نومعزی  ماوقأ  لاب  ام 

نیرت جاتحم  هرابرد  متفرگ  رارق  دومحم  ماقم  رد  رگا  دشخب ؟ یمن  يدوس  نم  يدنواشیوخ  دننک  یم  نامگ  یهورگ  تسا  هدش  هچ 
.منک یم  تعافش  امش 

 . مهد یم  ربخ  وا  هب  هکنیا  رگم  دنک  یمن  لاؤس  شردپ  هرابرد  نم  زا  یسک  زورما  دومرف : دعب 

؟ تسیک نم  ردپ  درک : ضرع  تساخرب و  یصخش 

 . تسا ینالف  تردپ  هکلب  دنهد  یم  تبسن  وا  هب  ار  وت  هک  تسین  نآ  وت  ردپ  دومرف :

؟ تسیک نم  ردپ  ادخ ،  لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  يرگید 

.دنهد یم  تبسن  وا  هب  ار  وت  هک  تسا  نامه  تردپ  دومرف :

هراـبرد نم  زا  درادـن  يا  هدـیاف  نم  يدـنواشیوخ  دـنک  یم  ناـمگ  هکنآ  ارچ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
؟ دنک یمن  لاؤس  شردپ 

نک و وـفع  ارم  مرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  شلوـسر  ادـخ و  بضغ  مـشخ و  زا  ادـخ ،  لوـسر  يا  درک : ضرع  تساـخرب و  صخـش  نآ 
: دیدرگ لزان  دنوادخ  فرط  زا  هفیرش  هیآ  نیا  هاگنآ  دیامرفب ، وفع  ار  وت  دنوادخ  شخبب ،

 . (1)  ...« ءایْشأ ْنَع  اُولأْسَتال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  »

(2) «. دینکن لاؤس  دزاس  یم  تحاران  ار  امش  ددرگ  شاف  یتقو  هک  یبلاطم  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

نآ جاجتحا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  یثیدح  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 12  / 645
هب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ثیدح  نآ  رد  تسا ، هدرک  لقن  درک  یم  رخف  نارگید  رب  دوخ  تبسن  هب  هک  یسوم  نب  دیز  اب  ترضح 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  نادب  دومرف : یسوم  نب  دیز 

هیآ 101. هدئام ،  هروس  - 1
506/1 ح1. ناهرب :  ریسفت  219/96 ح9 ، راونألا :  راحب  ، 188/1 یمق :  ریسفت  - 2
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(1) .باذعلا نم  نافعض  انئیسملو  رجألا ، نم  نالفک  اننسحمل 

ود دز  رس  وا  زا  یهانگ  یتشز و  راک  رگا  و  دنهد ،  یم  شاداپ  وا  هب  ربارب  ود  داد  ماجنا  یکین  راک  رگا  دراد  باستنا  ام  هب  هک  یـسک 
.دننک یم  باذع  ار  وا  ربارب 

ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 13  / 646
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(2) .اهیلع هل  ُئفاکلا  انأف  اهیلع ، هئفاکی  ملف  هعینص  يدلو  نم  لجر  یلإ  عنص  لجر  امّیأ 

ناربج ار  وا  ناسحا  داد و  مهاوخ  شاداپ  وا  هب  نم  دنکن ، ناربج  شیارب  وا  دنک و  یناسحا  نم  نادـنزرف  زا  یکی  هب  هک  یـصخش  ره 
.منک یم 

فرـشم ادخ  هناخ  هب  دایز  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  كرابم  نب  هَّللادـبع  زا  ار  يا  هّصق  صاوخلا » هرکذـت   » رد يزوج  نبا   - 14  / 647
يا هدّیـس  نز  هب  هار  نیب  رد  دنک ،  هیهت  ار  مزال  لیاسو  ات  دوب  هدرک  مهارف  یلوپ  هدـش و  هدامآ  جـح  رفـس  يارب  لاس  کی  دـش ، یم 

هتخودنا تورث  درک و  ناسحا  وا  هب  هَّللادبع  دوب .  هداتفا  رارطضا  لاح  هب  هک  يّدح  هب  دوب  یلام  دیدش  هقیـضم  رد  هک  هدرک  دروخرب 
 . دومن رظن  فرص  جح  رفس  زا  دیشخب و  وا  هب  ار  دوخ 

ار وت  يراد  دای  هب  دنک ، لوبق  ار  وت  جح  ادخ  هَّللادبع ؛  دنتفگ : یم  دندرک  یم  تاقالم  هک  وا  اب  دنتـشگرب  جـح  زا  نایجاح  هک  یتقو 
ایؤر ملاع  رد  بش  تسا .  يّرـس  هچ  نیا  هک  دوب  رکف  نیا  رد  درک و  یم  بّجعت  اهنآ  راتفگ  زا  هک  هَّللادـبع  میدـید ، ّلـحم  نـالف  رد 

: دندومرف ترضح  نآ  دید ، باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: مالسلا هیلع  اضرلا  دنسم  و 221/96 ح 14 ،  218/49 ح230/43 3 ح2 ،  راونألا :  راحب  ، 232/2 مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
 . تسا هدرک  لقن  رگید  يدنس  هب  ار  ثیدح  نیا  دننام  105 ح1  رابخألا : یناعم  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  و  138/1 ح 174 .

557/11 ح5. هعیشلا :  لئاسو  225/96 ح 23 ، راونألا :  راحب  سلجم 12 ، 355 ح 76  یسوط :  یلاما  - 2
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.همایقلا موی  یلإ  ماع  ّلک  کنع  ّجحی  ًاکلم  کتروص  یلع  قلخی  نأ  یلاعت  هَّللا  تلأسف  يدلو  نم  هفوهلم  تثغأ  ّکنإ 

هک دنیرفایب  وت  لکـش  هب  ار  يا  هتـشرف  متـساوخ  دنوادخ  زا  نم  يدرک ، نم  نادنزرف  هب  هک  یناسحا  ناربج  هب  نکن ) بّجعت  هَّللادبع  )
(1) .دهد ماجنا  ار  جح  لامعا  وت  فرط  زا  تمایق  زور  ات  هلاس  همه 

ماما تمدـخ  يا  هّدـع  اب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دیعـس  وبا  زا  رابخألا » یناعم   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 15  / 648
تـساوخ نیرـضاح  زا  یکی  دمآ ،  نایم  هب  تبحـص  دندرک  جورخ  وا  اب  هک  یناسک  دـیز و  زا  میدوب ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص 

: دومرف دز و  گناب  وا  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگب ، ییاوران 

 . هقان قاوفب  ولو  هسفن  جرخت  نأ  لبق  هداعسلا  هکردتو  ّالإ  اّنم  سفن  تمت  مل  ّهنإ  ریخ ، لیبسب  ّالإ  اننیب  امیف  اولخدت  نأ  مکل  سیل  ًالهم 

یمن ام  زا  سکچیه  دـینادب  دـشاب ، یبوخ  ریخ و  هکنیا  رگم  دـینک  تلاخد  تسا  ام  نیب  هک  يروما  رد  دـیرادن  قح  امـش  شاب ، مارآ 
(2)  . دشاب يرتش  ریش  ندیشود  هزادنا  هب  هچ  رگ  دوش  جراخ  شندب  زا  حور  هکنآ  زا  لبق  دبای  یم  رد  ار  وا  تداعس  هکنیا  رگم  دریم 

رد مدوب  هدیباوخ  هفحج  رد  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  بعک  نب  دـمحم  زا  بقانم »  » باتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا   - 16  / 649
: دومرف نم  هب  مدیسر  هک  ترضح  نآ  تمدخ  مدید ، باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایؤر  ملاع 

.يا هدرک  دونشوخ  ارم  ینک  یم  منادنزرف  هب  تبسن  هک  يراتفر  اب  ینالف 

تیاکح نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  . 449 یلائللا : یلاوغ  ، 389 هّدوملا : عیبانی  234/96 ح 34 ، راونألا :  راحب  ، 367 ّصاوخلا : هرکذت  - 1
 . میدرک رکذ  لماک  روط  هب  ار  نآ  ام  دوب و  هدروآ  راصتخا  روط  هب  ار 

178/46 ح 36. راونألا :  راحب  73 ح 39 ، رابخألا : یناعم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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، منک نینچ  یسک  هچ  اب  منکن  يراتفرشوخ  اهنآ  اب  رگا  مدرک : ضرع 

.دید یهاوخ  ار  تلمع  شاداپ  نم  فرط  زا  تمایق  يادرف  هک  شاب  نئمطم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تساوخرد نآ  زا  یتقو  تسا ، یناحیص  يامرخ  نآ  رد  هک  تسا  یقبط  ترضح  نآ  كرابم  يور  شیپ  رد  هک  مدید  لاح  نامه  رد 
مدرک ریبعت  مدوخ  ار  مباوخ  دوب ، ددع  هدجه  هک  دندومرف  تیانع  نم  هب  نآ  زا  یتشم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک ،

.درک مهاوخ  یگدنز  رگید  لاس  هدجه  ًامتح  هک 

اهنآ زا  دنا ، هدش  عمج  مدرم  تسا و  ماحدزا  مدید  ّلحم  نامه  رد  يزور  مدرک ، شومارف  ار  نآ  نم  تشذگ و  یتدـم  هیـضق  نیا  زا 
نآ تمدخ  دنراد ، سولج  اجنیا  رد  دـنا و  هدروآ  فیرـشت  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدرک  لاؤس 

تساوخرد نوچ  و  تسا ، یناحیص  يامرخ  نآ  رد  هک  دنا  هتشاذگ  یقبط  شکرابم  يور  شیپ  رد  مدید  مدش  بایفرش  هک  ترـضح 
 . دوب امرخ  ددع  هدجه  نآ  رد  هک  دندرک  تمحرم  نآ  زا  یتشم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مدرک ،

 . دینک تمحرم  نیا  زا  رتشیب  اقآ  مدرک : ضرع 

.كاندزل ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يّدج  كداز  ول  دومرف :

(1) .مداد یم  رتدایز  مه  نم  دوب  هدرک  تمحرم  نیا  زا  رتشیب  مّدج  رگا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادنزرف  تاداس و  هب  ناسحا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.دوش یم  ترضح  نآ  يدونشخ  ثعاب 

زا دوب  هدش  عقاو  يدیدش  گنج  مق  رهش  رد  هک  یلاس  رد  شرتخد  راهچ  اب  يا  هیولع  هحلاص  نز  تسا :  هدش  تیاکح   - 17  / 650
اهنآ درس و  رایسب  اوه  دوب و  ناتسمز  لصف  دندیناسر ، خلب  هب  ار  دوخ  دندش و  جراخ  رهش  نآ 

(. فالتخا یمک  اب   ) 249 یفطصملا : هراشب  118/49 ح5 ، راونألا :  راحب  ، 342/4 بوشارهش : نبا  بقانم  - 1
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اب دوخ  لاح  زا  ار  وا  دندرک و  هعجارم  دوب  فورعم  يراکتـسرد  نامیا و  هب  هک  رهـش  ناگرزب  زا  یکی  هناخ  هب  دندوب ، هدـنام  هانپ  یب 
 . دهد یهاوگ  هک  روایب  دوخ  اب  يدهاش  یتسه ؟ هّیولع  وت  هک  مولعم  اجک  زا  تفگ : باوج  رد  دنتخاس ، ربخ 

نآ راتفر  دید و  ار  هانپ  یب  نز  نیا  یتقو  دوب ، یسوجم  رفن  کی  سلجم  نآ  رد  ًاقافتا  تفر ، نوریب  نایرگ  كانمغ و  وا  دزن  زا  هّیولع 
زاین دروم  هچنآ  درب ، دوخ  لزنم  هب  ار  ناشیا  و  دـمآ ، نوریب  اهنآ  لابند  هب  ًاروف  تخوس ، وا  لاحب  شلد  درک  هدـهاشم  وا  اب  ار  مکاـح 

 . دومن مهارف  دوب  اهنآ 

ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رثوک  ضوح  رانک  رد  تسا ، هدـش  اپرب  تمایق  هک  درک  هدـهاشم  باوخ  ملاع  رد  بش  ناـمه  یـسوجم 
ام نید  رب  دـقتعم  هک  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  درک ، بآ  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  دـهد ، یم  بآ  شناتـسود  هب  هک  دـید 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنتشاد  روضح  اجنآ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مهد ، بآ  ار  وت  ات  یتسین 

.اهتانبو هنالف  کتنبا  يوآ  دق  ًادی ، کیلع  هل  ّنإ  هقسا ، ّیلع ؛  ای 

(1) .دومن ناسحا  اهنآ  هب  داد و  هانپ  ار  شیاهرتخد  ینالف و  ترتخد  وا  دراد ، وت  رب  یقح  اریز  هدب  بآ  وا  هب  ناج ،  یلع 

 . دومرف تمحرم  رثوک  بآ  زا  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ 

یم مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  باـسح  هب  ار  نآ  درک و  یم  کـمک  نیّیوـلع  هب  هک  دوـب  يدرم  تسا :  هدـش  تیاـکح   - 18  / 651
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ایؤر  ملاع  رد  یبش  دیدرگ ، مدرم  راکهدب  و  دش ، رقف  هب  التبم  داد و  تسد  زا  ار  شا  هیامرـس  ًاقافتا  تشون 

 : دومرف دومن و  تمحرم  دوب  نآ  رد  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  وا  هب  دید ، باوخ  رد  ار 

لقن رتشیب  لیصفت  اب  « 451 یلائللا : یلاوغ   » باتک زا  225/96 ح 26 » راونألا :  راحب   » رد ار  تیاکح  نیا  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 1
 . تسا هدروآ   191/2 مالسلا : راد  باتک  رد  ار  نآ  زین  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  و  تسا ،  هدرک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.اذه دعب  کیلع  رقف  ّهنإف ال  ًائیش  بلطی  يدلو  نم  كءاج  نم  عنمتالف  هذخف ، کّقح  اذه  ّنإ 

راداـن زا  و  نکم ، يراددوخ  دنتـساوخ  يزیچ  دـندمآ و  وت  دزن  نم  نادـنزرف  هاـگره  مه  نیا  زا  دـعب  تسا و  وت  قح  هک  ریگب  ار  نیا 
(1) .دش یهاوخن  ریقف  رگید  هک  سرتن  ندش 

زیزع ِنآرق  دـننام  یگمه  نم  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـالوا  تسا : هتفگ  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یکی  دـیوگ : هللا  همحر  فلؤم 
ءادتقا اهنآ  هب  مینک و  یم  لمع  اهنآ  مکح  هب  هک  دنراد  ار  همکحم  تایآ  مکح  اهنآ  ناراکوکین  ءاحلـص و  تسا ، بجاو  ناشمارتحا 

میوش و یمن  اهنآ  مکح  عبات  یلو  دنمارتحا  دروم  هک  دنراد  ار  هخوسنم  تایآ  مکح  دنتـسین  حلاص  هک  اهنآ  زا  هّدع  نآ  مییامن و  یم 
 . مینک یمن  ادتقا  اهنآ  هب 

لقن رـصتخم  روط  هب  ار  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  تسا و  ینالوط  تیاـکح  نیا  7/42 ح 8 ،  راونألا :  راحب  ، 95 ناذاش : نبا  لئاضف  - 1
 . تسا هدرک 
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مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  نایعیش  ناتسود و  لئاضف 
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هک دنا  هدرک  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  دوخ  یلاما  باتک  رد  کی  ره  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  هللا و  همحر  دـیفم  خیـش   - 1  / 652
: تفگ

هتسشن ترضح  نآ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  میدوب و  رـضاح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  باطخ  نب  رمع  نم و 
: درک تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگان  دوب ،

 . (1)« َنورَّکَذَت ام  ًالیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِءأ  ِضْرَألا  َءافَلُخ  مُُکلَعْجَیَو  َءوسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاعَد  اذإ  َّرَطضُملا  ُبیُجی  ْنَّمأ  »

نیمز يور  رب  دوخ  نانیشناج  ار  امش  دنک و  فرطرب  ار  وا  یتحاران  دناوخب و  ار  وا  یتقو  دنک  تباجا  ار  هراچیب  هک  تسه  یسک  ایآ  »
« . دنشاب یم  مک  یلیخ  دنراد  دایب  ار  تقیقح  نیا  دنهّجوتم و  هک  يدارفا  تسه ، دنوادخ  زج  يرگید  يادخ  ایآ  دهد ، رارق 

بارطـضا و راـچد  دـیزرل و  دوخب  دزرل  یم  هک  یکـشجنگ  دـننام  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هیآ  نیا  ندینـش  اـب  دـیوگ : يوار 
.(2) دش یناشیرپ 

هیآ 62. لمن ،  هروس  - 1
هچ دننک و  یم  اپب  ییاغوغ  هچ  تفالخ  رس  رب  تسناد  یم  اریز  دوب ،  تفالخ  مان  ندینش  رطاخ  هب  ترضح  نآ  بارطـضا  اسب  هچ  - 2

نیا زا  ترـضح  نآ  یبات  یب  سرت و  و  درک ،  دـنهاوخ  ییاه  ملظ  اـهزواجت و  اـه و  يّدـعت  هچ  و  دـنزیر ،  یم  نیمز  رب  ییاـه  نوخ 
هب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذل  تسا ،  يرگداد  تلادع و  هروطـسا  وا  هک  دسرتب  تلادع  يارجا  زا  هکنیا  هن  دوب  تهج 

شماه زا   . » دنشاب یم  لطاب  رب  همه  وت  نانمشد  یتسه و  قح  رب  وت  يریگرد  عازن و  نیا  رد  نوچ  نکن ،  یبات  یب  هک  داد  يرادلد  وا 
«. هللا همحر  دیفم  خیش  یلاما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ ینک یم  یبات  یب  یمارآ و  ان  تسا  هدش  هچ  ناج ،  یلع  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ار ام  هک  تسا  نیا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  شیاـمرف  هک  یلاـح  رد  منکن  یباـت  یب  هنوگچ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ دشخب یم  نیمز  يور  رب  تفالخ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.قفانم ّالإ  کضغبیالو  نمؤم  ّالإ  کّبحیال  هَّللاو  عزجتال 

(1) .دشاب یمن  وت  نمشد  قفانم  زج  درادن و  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  مسق  ادخب  نکن ، ییابیکشان 

.تسین هدیشوپ  نآ  لها  رب  هک  تسا  يرارسا  اه و  هتکن  ثیدح  نیا  رد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هئامعبرأ  ثیدح  نمـض  رد  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 2  / 653
: دومرف هک  تسا 

انعم لتاقی  ملو  هناسلب  انناعأو  هبلقب  انّبحأ  نمو  انتجرد ، یف  هّنجلا  یف  انعم  وهف  هدـیب  انءادـعأ  انعم  لتاقو  هناسلب  انناعأو  هبلقب  انّبحأ  نم 
(2) .هّنجلا یف  وهف  هدیب  الو  هناسلب  اّنعی  ملو  هبلقب  انّبحأ  نمو  هجردب ، کلذ  نم  لفسأ  وهف  انءادعأ 

رد ام و  اب  تمایق  يادرف  وا  دنک  گنج  ام  نانمـشد  اب  ام  هارمه  و  دنک ،  يرای  دوخ  نابز  اب  درادب و  تسود  شبلق  اب  ار  ام  هک  یـسک 
 . دوب دهاوخ  تشهب  رد  ام  هجرد 

هجرد کی  وا  دشاب  هدرکن  گنج  ام  نانمـشد  اب  ام  هارمه  یلو  دنک  يرای  شنابز  اب  درادـب و  تسود  دوخ  بلق  اب  ار  ام  هک  یـسک  و 
 . دراد رارق  یلّوا  زا  رت  نیئاپ 

.10 یفطصملا : هراشب  13/41 ح2 ،  راونألا :  راحب  سلجم 3 ،  77 ح 21  یسوط :  یلاما  307 ح5 ، دیفم :  یلاما  - 1
رطس 11.  107/10 راونألا :  راحب  ، 629/2 لاصخلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تسا تشهب  رد  وا  هاگیاج  دشاب  هدرکن  راک  ام  ررض  رب  شتسد  نابز و  اب  دشاب و  هتشاد  تسود  دوخ  بلق  اب  طقف  ار  ام  هک  یـسک  و 
.

یم رارق  خزود  شتآ  رد  ام  رگید  نانمشد  هارمه  وا  دنک ، راک  ام  ررض  هب  شنابز  تسد و  اب  دنک و  ینمشد  ام  اب  لد  رد  هک  یسک  و 
 . دریگ

 . تسا شتآ  رد  زین  وا  دنک ،  راک  ام  ررض  هب  شنابز  اب  دنک و  ینمشد  ام  اب  لد  رد  هک  یسک  و 

شتآ شهاگیاج  مه  زاب  دشاب  هدرکن  ام  ررض  هب  يراک  شنابز  تسد و  اب  یلو  دشاب  هتشاد  نمـشد  شبلق  اب  طقف  ار  ام  هک  یـسک  و 
.دوب دهاوخ  خزود 

: تسا هدومرف  ثیدح  نیا  زا  یتمسق  رد  و 

(1) .قفانم ّالإ  ینضغبیالو  نمؤم  ّالإ  ینّبحیال  هَّللاو  هملظلا ، بوسعی  لاملاو  نینمؤملا  بوسعی  انأ 

و درادن ، تسود  نمؤم  زج  ارم  مسق  ادخب  تسا ، نارگمتـس  نیملاظ و  هاگ  هیکت  تورث  لام و  و  متـسه ، نینمؤم  هاگ  هیکت  ریما و  نم 
.دنک یمن  ینمشد  نم  اب  قفانم  زج 

 : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   - 3  / 654

مامإب ّمتأیلو  مهّودع ، نم  ءّربتیلو  مالسلا ، مهیلع  دّمحم  لآ  ّلوتیلف  باجح  ریغب  هیلإ  هَّللا  رظنیو  باجح  ریغب  هَّللا  یلإ  رظنی  نأ  هّرس  نم 
(2) .باجح ریغب  هَّللا  یلإ  رظنو  باجح ، ریغب  هیلإ  هَّللا  رظن  همایقلا  موی  ناک  اذإ  ّهنإف  مهنم ، نینمؤملا 

یمن روصت  زگره  تسا و  نکمم  ریغ  لاحم و  نآ  هک  رـس  مشچ  اب  ندرک  هاگن  هن   ) دنک هاگن  هدرپ  یب  ار  ادخ  دراد  تسود  سک  ره 
دنک و یتسود  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  اب  دیاب  رگیدکی ) هب  ناگدنب  ندرک  هاگن  لثم  هن   ) دنک هاگن  وا  هب  هدرپ  یب  دـنوادخ  و  دوش )

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  زا  نانمؤم  ياوشیپ  هب  و  دیوجب ، يرازیب  اهنآ  زا  دنک و  ینمـشد  ناشیا  نانمـشد  اب  و  دریذپب ، ار  اهنآ  تیالو 
، دنک ادتقا  وا  هب  دروآ و  يور 

88/27 ح 39. راونألا :  راحب  ، 633 نیشیپ : ردصم  - 1
90/27 ح 42. راونألا :  راحب  46 ح 101 ، نساحملا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.درک دهاوخ  رظن  دنوادخ  هب  هدرپ  یب  دنک و  یم  رظن  وا  هب  هدرپ  یب  دنوادخ  تمایق  يادرف  دوب  هنوگنیا  درک و  نینچ  رگا  سپ 

نیرهاط همئا  ربمغیپ و  ندید  دنوادخ  هب  ندرک  هاگن  زا  دوصقم  دیاش  تسا :  هدومرف  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع 
فاطلا راگدرورپ و  تمحر  ندید  دوصقم  ای  دنتـسه ) یهلا  يامن  مامت  هنییآ  هَّللا و  هجو  اهنآ  هک   ) دشاب نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص 

فطل نداد  ناشن  دنوادخ  ندرک  هاگن  زا  دوصقم  .تسا و  دنوادخ  تخانش  تفرعم و  تیاهن  زا  هیانک  ای  تسا ، وا  ياه  يراوگرزب  و 
.دشاب یم  هدنب  هب  شناسحا  و 

امـش مسق  ادـخب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـیزی  نب  رمع  زا  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع   - 4  / 655
 . دیتسه دّمحم  لآ  زا  نایعیش 

؟ میتسه ناشیا  دوخ  زا  موش  امش  يادف  مدرک : ضرع 

 . دیتسه ناشیا  دوخ  زا  مسق  ادخب  یلب  دّمحم ، لآ  نم  هَّللاو  متنأ  دومرف :

: دومرف مدرک و  یهاگن  ترضح  نآ  هب  نم  درک و  نم  هب  یهاگن  سپس  دومرف ،  رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا  و 

: تسا هدومرف  دوخ  باتک  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیزی ، نب  رمع  يا 

 ، (1)« نینِمْؤُملا ُِّیلَو  هَّللاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاو  ِّیبَنلا  اذهو  هوُعَبَّتا  َنیذَّلل  میهاربإب  ِسانلا  َیلْوأ  َّنإ  »

و دنا ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  تسا و  ربمایپ  نیا  دننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه  »
(2) « . تسا نانمؤم  نابیتشپ  تسرپرس و  دنوادخ 

هک تسا  هدرک  لقن  رکب  نب  یسوم  زا  نساحم »  » باتک رد  هللا  همحر  یقرب   - 5  / 656

هیآ 68. نارمع ،  لآ  هروس  - 1
هراـشب  » باـتک رد  ح 25 .  115/1 تاـیآلا : لـیوأت  ح1 ،  84/68 راونـألا :  راـحب  ، 458/2 ناـیبلا : عـمجم  ، 105/1 یمق :  ریـــسفت  - 2

یتسه تیب  لها  ام  زا  وت  مسق  ادخب  دیزی ،  نب  رمع  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  هدش  لقن  هنوگ  نیا  « 68 یفطصملا :
ایآ یتسه ،  ناشیا  دوخ  زا  مسق  ادخب  یلب  دومرف :  متسه ؟  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  موش  امـش  يادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  ، 

؟ ...  يا هدناوخن  ار  ادخ  باتک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ماما دومن ، تشهب  تساوخرد  ادخ  زا  سلجم  نایم  رد  یصخش  میدوب ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  یعمج  اب  تفگ :
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

.دنکن جراخ  نآ  زا  ار  امش  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیتسه ، تشهب  رد  نونکا  امش 

؟ میتشهب رد  هنوگچ  سپ  میتسه  ایند  رد  نونکا  هک  ام  میوش ، امش  يادف  دندرک : ضرع  نیرضاح 

؟ انتمامإب نوّرقت  متسلأ  دومرف :

؟ دیناد یمن  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  ام  دیرادن و  رارقا  ام  تماما  هب  امش  ایآ 

 . میراد رارقا  هّتبلا  دندرک : ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.مکبلسیال نأ  هَّللا  اولأساف  هّنجلا  یف  ناک  هب  ّرقأ  نم  يّذلا  هّنجلا  ینعم  اذه 

امـش زا  ار  تمعن  نیا  هک  دـینک  تساوخرد  ادـخ  زا  تسا ، تشهب  رد  دـنک  رارقا  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  تشهب  يانعم  ناـمه  نیا 
(2)  . (1) دنکن بلس 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  مامه  زا  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   – 6  / 657

؟ ییوگ یم  هچ  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  ینعی  نایعیش  نیا  دروم  رد  متفگ : رابحألا  بعک  هب 

ادـخ و نید  نارای  ادـخ و  بزح  اهنآ  هک  متفای  نینچ  هدـش  لزان  ادـخ  فرط  زا  هک  یباتک  رد  ار  اهنآ  فاصوا  نم  مامه ، يا  تفگ :
نید يارب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دنتـسه  داژن  كاپ  صاخـشا  ناگدـنب و  نایم  زا  یلاعت  قح  ناگدـیزگرب  ناشیا  و  دنتـسه ، وا  ّیلو  ناوریپ 

.تسا هدیرفآ  نادواج  تشهب  يارب  دوخ و 

نابّرقم ناکاپ و  هرمز  رد  ناشیا  و  تسا ، دـیراورم  زا  ییاه  هفرغ  ّرُد و  زا  ییاه  همیخ  رد  نیرب  سودرف  رد  تشهب  رد  ناشیا  هاگلزنم 
یهلا هاگرد 

تحت ییاورنامرف و  هزوح  رد  و  اهنآ ، دای  رد  اهنآ ، راوج  رد  اهنآ ، تمدـخ  رد  اـهنآ ، هارمه  ندوب ، مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  اـب  - 1
سبحم و نانج ،  رازلگ  وت  یب  تسا : هدورـس  بوخ  رعاش  تسا و  تیالو  تشهب  نیا  و  تسا ، تشهب  نتـشاد ،  رارق  اـهنآ  یتسرپرس 

تسا نم  ناتسلگ  نادنز  مَرب ،  رد  یشاب  وت  نوچ  تسا  نم  نادنز 
102/68 ح 11. راونألا :  راحب  122 ح 105 ، نساحملا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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دنشون یم  یتشهب  صلاخ  فاص و  اراوگ و  تبرش  زا  دنتسه و 

همطاف ترـضح  هب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دنـشون ، یمن  همـشچ  نآ  زا  ناشیا  ریغ  هک  مینـست  مانب  تسا  يا  همـشچ  زا  نآ  و 
، دوش یم  جراخ  یبآ  نزخم  ریز  زا  نآ  هناهد  لصا و  تسا ، هدیشخب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردقیلاع  رسمه  ربمایپ و  رتخد 
ام ناتسود  نایعیش و  دوش و  یم  يراج  سپـس  دشاب ،  یم  وبـشوخ  کشم  دننام  دراد و  لیبجنز  معط  تسا ،  روفاک  دننام  یکنخ  رد 
نآ ریز  زا  هک  تسا  گنردیفـس  دـیراورم  زا  نآ  هیاپ  کی  تسا ،  نکر  هیاپ و  راهچ  نآ ،  دـبنگ  يارب  اـنامه  و  دـنماشآ ، یم  نآ  زا 

روهط مان  هب  يا  همشچ  نآ  ریز  زا  هک  تسا  گنردرز  ّرد  زا  نآ  رگید  هیاپ  تسا ،  يراج  تشهب  لها  يارب  لیبسلـس  مانب  يا  همـشچ 
: تسا هدومرف  نآ  دروم  رد  نآرق  هک  دوش  یم  جراخ 

.(1)« ًاروُهَط ًابارَش  مُّهبَر  مُهاقَسَو  »

«. دناماشآ یم  روهط  همشچ  زا  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  »

نیا زا  کی  ره  دوش .  یم  جراخ  دنک و  یم  ناروف  لسع  رمخ و  زا  همشچ  ود  نآ  ریز  زا  هک  تسا  گنرزبس  دّرمز  زا  يرگید  هیاپ  و 
ّصاوـخ و و  دوـش ، یم  يراـج  تشهب  رترب  ـالاب و  تمـسق  نییّلع و  هب  هک  مینـست  زج  دراد  ناـیرج  تشهب  نیئاـپ  فرطب  اـه  همـشچ 

راگدورپ راتفگ  نیا  و  دنشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  نایعیـش و  اهنآ  و  دنماشآ ، یم  نآ  زا  تشهب  لها  ناگدیزگرب 
: دیامرف یم  هک  تسا  وا  باتک  رد  اتکی 

.(2)« نُوبَّرَقُملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  مینِْست ×  ْنِم  ُهُجاِزمَو  نوُِسفانَتُملا ×  ِسَفانَتَْیلَف  َکلذ  یفَو  ٌکْسِم  ُهُماتِخ  مُوتْخَم ×  ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی  »

کشم نآ  نایاپ  دنناشونب ، اهنآ  هب  تسا  هدش  رهُم  هک  یتشهب  ياراوگ  تبرش  زا  »

هیآ 21. ناسنا ،  هروس  - 1
.25 هیآ 28 -  نیفّفطم ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نابّرقم هک  تسا  مینـست  زا  هتخیمآ  اراوگ  تبرـش  نآ  و  دننک ، تباقر  رگیدکی  اب  دنتباقر  لها  هک  اهنآ  دیاب  یتمعن  نینچ  رد  و  تسا ،
« . دنشون یم  مینست  همشچ  نآ  زا 

.ییالاو تمعن  نینچ  ییاراوگ و  تبرش  نینچ  ناشیا  رب  داب  اراوگ  سپ 

تـسود هتفرگ  نامیپ  دهع و  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  یناسک  زج  ار  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  مسق  ادـخب  تفگ : بعک  نآ  زا  دـعب 
.دنرادن

ثعاب هک  هچنآ  هب  دنک و  يرادهگن  ار  نآ  دسیونب و  الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  هعیش  هک  تسا  راوازس  دیوگ : مساقلا  یبا  نب  دّمحم 
زا و  دـنا ، هدرک  لقن  ّتنـس  لها  ار  تیاور  نیا  هک  ًاصوصخم  دـنک ، لمع  دوش  یم  گرزب  تداعـس  یلاع و  تاجرد  نیا  هب  ندیـسر 

دنوادخ تسا ، يرت  نشور  لیلد  رتاسر و  ِتّجح  تسا  هداد  یهاوگ  نآ  هب  مه  فلاخم  نوچ  هک  ءادـعألا » هب  دهـش  ام  لضفلا   » باب
(1) .دیامرف يزور  ام  هب  دنا  هدومرف  تیاده  نایاوشیپ  هچنآ  هب  لمع  ملع و 

دوخ مالغ  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  هللا  همحر  یکجارک   – 7  / 658
: دومرف فون » »

؟ يرایشوه ای  طقف  ینک  یم  هاگن  ایآ  فون ، يا 

.نانمؤم ریما  يا  ما  هتخود  مشچ  امش  هب  مرادیب و  درک : ضرع 

؟ دنراد یتافص  هچ  دنتسه و  یناسک  هچ  نم  نایعیش  یناد  یم  ایآ  دومرف :

.مسق ادخب  هن  مدرک : ضرع 

اهنآ ياه  هرهچ  رد  راگدرورپ  زا  سرت  یسانشادخ و  تسا ، یهت  رغال و  اهنآ  ياه  مکش  هدیکشخ ، ناشیاه  بل  نم  نایعیـش  دومرف :
.دنشاب ریش  نوچمه  زور  ناسرت و  لوغشم و  ادخ  تدابع  هب  يا  هشوگ  رد  بش  تسا ، راکشآ 

یهاگ دندنبب ، تدابع  هب  تّمه  رمک  دریگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  یتقو 

128/68 ح 59. راونألا :  راحب  ، 50 یفطصملا : هراشب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . دننک هدجس  راگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  هدنکفا و  كاخ  رب  ار  دوخ  یهاگ  دنزادرپب و  مایق  هب  هداتسیا  اپ  يور  رب 

.دشخب ییاهر  دوخ  باذع  زا  ار  اهنآ  هک  دننک  تساوخرد  ادخ  زا  هلان  هآ و  اب  و  يراج ،  اهنآ  ياه  هنوگ  يور  رب  ناشنامشچ  کشا 
.دنشاب راکزیهرپ  راکوکین و  راتفرشوخ ، راوگرزب ، رابدرب ، دنمشناد ، زور  ماگنه  و 

رگا دنشاب ، نآرق  مزالم  هراومه  و  اهنآ ،  شخب  تذل  یندیشون  بآ  و  ناشیا ،  شرف  نیمز  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  فون ، يا 
 . دنزادرپ یمن  اهنآ  يوجتسج  هب  دنشاب  بیاغ  رگا  و  دنسانش ،  یمن  ار  ناشیا  دنشاب  هتشاد  روضح  یعمج  رد 

.ًاعوج تام  ولو  سانلا  لأسی  ملو  بارغلا ، عمط  عمطیالو  بلکلا  ریره  ّرهی  مل  نم  یتعیش 

صیرح دنزرو و  یمن  عمط  غالک  دننام  و  دـنروآ ، یمنرب  دایرف  دنـشک و  یمن  هزوز  ناگـس  نوچمه  هک  دنتـسه  یناسک  نم  نایعیش 
(1) .دنریمب یگنسرگ  زا  هچرگ  دننک  یمن  تساوخرد  يزیچ  نامدرم  زا  و  دنتسین ،

.دنریگب هلصاف  وا  زا  هدرک و  كرت  ار  وا  دننک  هدهاشم  ار  يراک  تیصعم  قساف و  نوچ  و  دننک ، مارتحا  ار  وا  دننیبب  ار  ینمؤم  رگا 

ياه هتـساوخ  و  نیگمغ ، ناشیا  ياه  لد  دـنناما ، رد  اـهنآ  ّرـش  زا  مدرم  دنتـسه ، یـصاخشا  نینچ  نم  نایعیـش  مسق  ادـخب  فون ، يا 
.دندّحتم لدکی و  همه  یلو  دنشاب  فلتخم  داسجا  رظن  زا  هچرگ  دننمادکاپ ، فیفع و  .تسا  كدنا  کبس و  اهنآ  يویند 

؟ منک وجتسج  اجک  يدومرف  نایب  ار  ناشفاصوا  هک  صاخشا  نیا  موش  امش  يادف  نانمؤم  ریما  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : فون 

و : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  نمـض  رد  هک  روط  نامه  دشاب ،  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  دارم  دیاش  - 1
.دنریمب یگنسرگ  زا  رگا  یتح  دنهاوخ  یمن  يزیچ  ام  نانمشد  زا  اعوج » اوتام  ولو  ًاضغبم  انل  نولأسیال 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) .درک ادیپ  ار  اهنآ  دیاب  اه  هشوگ  رانک و  رد  دومرف :

هتـشر دوصقم  هک  ار  هبترمدنلب  راگدرورپ  نماد  هک  یلاح  رد  دـیایب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمایق  يادرف  فون ، يا 
، تفر میهاوخ  اجک  هب  دنشاب ،  هتفرگ  ار  ام  نماد  ام  نایعیش  و  ارم ، نماد  متیب  لها  و  ار ، وا  نماد  نم  دشاب و  هتفرگ  تسا  نید  مکحم 

 - دومرف رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  ددرگ -  یم  نومنهر  تشهب  يوسب  ار  ام  همه  مسق  ادـخب  درب ؟ دـهاوخ  اـجک  هب  ار  اـم  ربماـیپ  و 
(2).

: تفگ هک  دنک  یم  لقن   (3) یلاکب فون  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 8  / 659

و ریهز ، نب  بدنج  ترضح  نآ  رضحم  هب  ندش  بایفرش  يارب  .دیناشک  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  ارم  يزاین  تجاح و 
هارمهب دوب  شنامز  نادـهاز  نادـباع و  زا  (4) و  سنرب باحـصا  زا  هک  ار  مثیخ  نب  هداـبع  نب  ماّـمه  وا  رهاوخ  رـسپ  مثیخ و  نیب  عیبر 

 . میتشاد رس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رادید  قوش  یگمه  مدرب و  دوخ 

رد میداتفا ، هار  هب  ترـضح  نآ  اب  تفر ، یم  دجـسم  فرط  هب  دوب و  هدـش  جراخ  هناخ  زا  هک  میدرک  تاـقالم  یتقو  ار  ترـضح  نآ 
هیلع ماما  دندید  هک  نیمه  دندوب ، لوغشم  ییوگ  هلذب  هب  هک  میدرک  دروخرب  نارذگـشوخ  رورپ و  نت  ياه  مدآ  رفن  دنچ  هب  هار  نیب 
سپس داد و  باوج  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دندرک ، ضرع  مالـس  دنتـساخرب و  اج  زا  ًاروف  دیآ ،  یم  اهنآ  فرط  هب  مالـسلا 

: دومرف

؟ دیتسه يا  هفیاط  هورگ و  هچ  زا 

.نانمؤم ریما  يا  میتسه  امش  نایعیش  زا  يا  هّدع  دندرک : ضرع 

: دومرف نآ  زا  دعب  تسا ، ریخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مبای یمن  دشاب  تافص  نیا  هب  هتسارآ  هک  ار  یسک  مدرم  نیب  نم  دیوگ :  یم  يوار  ایوگ  تسا : هدومرف  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 1
نوشحوتـسی وأ  هّیقت ،  نیفلاخملا  نم  نوبرهی  مّهنأل  ضرألا ،  فارطأ  یف   : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  منک ؟  وجتـسج  اـجک  ار  اـهنآ  ، 

هّیقت رطاخب  اهنآ  اریز  نیمز ،  فارطا  اه و  هشوگ  رد  « . » مهلثم اوریـصی  نأ  نم  ًارذـح  مهیلع  لهجلاو  ایندـلا  ّبح  ءالیتسال  سانلا  نم 
گنرمه هک  دنـسرت  یم  ناشیا  و  دنتلاهج ،  یبلطایند و  راچد  اهنآ  ًالومعم  نوچ  دنراد  تشحو  مدرم  زا  ای  دنزیرگ ،  یم  نانمـشد  زا 

« . دنوش اهنآ 
191/68 ح 47. راونألا :  راحب  ، 87/1 دئاوفلا : زنک  - 2

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نابرد  یلاکب  فون  و  تسا ،  نمی  زا  ییاتـسور  مان  هلاکب  هب  بوسنم  ءاب -  هرـسک  هب  یلاِکب -  - 3
 . تسا هدوب 

 . دندیشوپ یم  مالسا  ردص  رد  ار  نآ  نادباع  هک  دوب  دنلب  هالک  یعون  سنرب ؛  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ تیبلا لهأ  انتّبحأ  هیلحو  انتعیش ، همس  مکیف  يرأ  یل ال  ام  ءالؤه ؛ ای 

.منیب یمن  ار  تیب  لها  ناتسود  ياه  یگژیو  هعیش و  يامیس  امش  هرهچ  رد  ارچ  مناد  یمن 

.دنتخادنا نییاپ  ار  دوخ  رس  یگدنمرش  ایح و  يور  زا  هورگ  نآ 

یگژیو امش و  نایعیش  تمالع  نانمؤم ، ریما  يا  دندرک : ضرع  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  دندرک  ور  عیبر  بدنج و  دیوگ : فون 
؟ تسیچ اهنآ  ياه 

: دومرف (1) و  درک يراددوخ  ودنآ  باوج  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا ناراکوکین  ناگ و  هشیپ  اوقت  اب  دنوادخ  هک  دینادب  دیشاب و  راکوکین  دینک و  هشیپ  اوقت 

دروم دیزگرب و  تشاد و  یمارگ  ار  تیب  لها  امـش  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  درک : ضرع  دوب  دهتجم  دباع و  يدرم  هک  هدابع  نب  مامه 
.نک نایب  ام  يارب  ار  دوخ  نایعیش  تفص  دیشخب  يرترب  نارگید  رب  داد و  رارق  دوخ  تیانع  فطل و 

 . تفگ مهاوخ  همه  يارب  يدوزب  هدم ، دنگوس  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ياج رد  دروآ  اجب  لماک  عوشخ  اب  یلو  رـصتخم  زامن  تعکر  ود  هکنآ  زا  دعب  دـش و  دجـسم  لخاد  تفرگ و  ار  مامه  تسد  هاگنآ 
ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  ام  هب  ور  دندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  نیرضاح  هکیلاح  رد  تسشن و  دوخ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

یگدـنب هب  ار  اهنآ  دـیرفآ و  ار  دوخ  قلخ  تسا  سدـقم  شیاهمان  میظع و  وا  يانث  حدـم و  هک  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـعب ، اـّما 
کی ره  و  دومن ، میـسقت  ار  شیاسآ  یگدنز و  هلیـسوو  ناشیا  يزور  اهنآ  نیب  و  دومن ، بجاو  اهنآ  رب  ار  شیوخ  تعاطا  تشاداو و 

رظن زا  و  داد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار 

یم نوچ  دومرف ،  يراددوخ  نداد  باوـج  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـسیون :  یم  « 547/2 هغالبلا : جهن  حرـش   » رد دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
تـسا هتـشادن  تسود  مالـسلا  هیلع  ماما  وا  ندوب  اب  هک  تشاد  روضح  یـسک  سلجم  رد  اـیوگ  دراد و  تحلـصم  نآ  ریخأـت  تسناد 

رد ریخأت  تقیقح  رد  ریخأت  نیا  و  دـش ،  یم  رتداـیز  هظعوم  ندینـش  هب  ماـمه  قاـیتشا  ندرک  يراددوخ  هب  اـسب  هچ  و  دـهد ،  باوج 
هیلع ماما  دسیون :  یم   364 هغالبلا : جهن  حرش  رد  مثیم  نبا  و  تسا .  هدوب  تجاح  تقو  ندیـسر  ات  ریخأت  هکلب  هدوبن  تجاح  ماگنه 

ثیدح رخآ  رد  ترضح  نآ  دوخ  شیامرف  هک  روط  نامه  تشاد  مامه  رب  هک  یسرت  رطاخب  درک  يراددوخ  نداد  باوج  زا  مالـسلا 
 . مدوب ناسرت  وا  لاح  رب  نم  مسق  ادخب  دومرف :  هک  دنک  یم  تلالد  نآ  رب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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یناسک تعاطا  هن  تسا ، هدوب  زاین  یب  اهنآ  همه  زا  شـسّدقم  تاذ  هکیلاح  رد  دیـشخب ، یّـصاخ  هبترم  ّتیعقوم و  کی  ره  هب  يویند 
 . دناسر یم  ینایز  وا  هب  ناراک  هنگ  تیصعم  هن  دشخب و  یم  يدوس  وا  هب  دننک  یم  شتاروتسد  زا  يرادربنامرف  هک 

هناش رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپـس  تفگ : هک  اجنآ  هب  ات  داد  همادا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  يوار ،  و 
: دومرف داهن و  هدابع  نب  مامه 

كاپ یگدولآ  يدیلپ و  هنوگ  ره  زا  ار  ربمایپ  اهنآ و  شنآرق  رد  ادـخ  هک  تیب -  لها  نایعیـش  تافـص  تایـصوصخ و  زا  هک  یـسک 
، دننک یم  لمع  وا  تاروتسد  هب  دنراد و  راگدرورپ  هب  تفرعم  دنتسه و  سانـشادخ  اهنآ  هک  دنادب  دیاب  درک  لاؤس  هدومرف -  یفرعم 

.دنتمعن تلیضف و  لها  اهنآ 

یم دروخرب  نارگید  اب  دـنور و  یم  هار  ینتورف  اب  دـنا ، هدومن  نت  هب  يور  هنایم  داصتقا و  سابل  تسا ، تسرد  تسار و  اـهنآ  راـتفگ 
دنوادـخ هچنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  دـننک ، یم  عوضخ  شتمظع  ربارب  رد  وا  یگدـنب  هب  و  هداهن ، ندرگ  راگدرورپ  تعاـط  هب  دـننک ،

.دنیامن یم  یبهذم  دیفم  بلاطم  ینید و  مولع  ندینش  فقو  ار  ناشیاه  شوگ  هدیناشوپ و  هدومن  مارح 

یـضار و یهلا  تاردـقم  هب  اریز  دـنرب ، یم  رـسب  یتـحار  هاـفر و  رد  هک  تـسا  یناـمز  دـننام  یتحاراـن  ـالب و  ماـگنه  رد  اـهنآ  لاـح 
تفرگ و یمن  رارق  یندز  مهب  مشچ  هزادنا  هب  ناشیا  ندب  رد  ناج  دوبن ، هدرک  نیعم  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یلجا  رگا  دندونـشوخ ،

قاتـشم نوچ  دنباتـشب ، وا  رادـید  هب  دـننک و  زاورپ  بوبحم  راید  هب  دـننک و  اهر  نت  سفق  زا  ار  ناج  غرم  رتدوز  هک  دنتـشاد  تسود 
.دنکانسرت وا  رفیک  زا  دنشاب و  یم  وا  شاداپ  رادید 

اهلخدأ نمک  رانلاو  مهو  نؤکّتم ، اهکئارأ  یلع  مهف  اهآر  نمک  هّنجلاو  مهف  مهنیعأ ، یف  هنود  اـم  رغـصو  مهـسفنأ ، یف  قلاـخلا  مظع 
.نوبّذعی اهیف  مهف 

دننام تشهب  هب  تبـسن  اهنآ  رواب  تسا ،  زیچان  کچوک و  اهنآ  مشچ  هب  وا  ریغ  تسا و  گرزب  تمظع و  اب  ناشیا  رظن  رد  اتکی  قلاخ 
دننام خزود  هب  تبسن  اهنآ  داقتعا  و  تسا ، هدز  هیکت  نآ  ياه  تخت  رب  دنیب و  یم  ار  نآ  هک  تسا  یسک 
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(. تسا نیقیلا  ّقح  ینعی  نیقی  هبترم  نیرتالاب  نیا  و   ) تسا باذع  راتفرگ  هدش و  دراو  نآ  رد  هک  تسا  یسک 

کبس مک و  اهنآ  يویند  ياه  هتساوخ  فیعـض و  رغال و  ناشیا  ياه  ندب  دنناما ،  رد  اهنآ  يدب  زا  مدرم  نیگهودنا و  اهنآ  ياه  لد 
زیچان هچنآ  رطاخب  دنتسین و  تاوهـش  ریـسا  دنهد و  یمن  لیاذر  اه و  یتسپ  اه و  یگدولآ  هب  نت  ینعی   ) دنراد سفن  تّفع  دشاب ، یم 

 . تسا دایز  ادخ  نید  هب  اهنآ ) يرای  تنوعم و  ای   ) اهنآ تفرعم  دننک ) یمن  تراقح  راچد  ار  دوخ  تسا 

لابند هب  ینالوط  رایـسب  شیاسآ  یتحار و  یلو  دنناسر ، یم  نایاپ  هب  ییابیکـش  ربص و  اب  دراد  يدودحم  كدـنا و  نارود  هک  ار  ایند 
.تسا هدومن  ناسآ  اهنآ  يارب  هدنشخب  دنوادخ  هک  تسا  يدنمدوس  تراجت  نیا  و  تشاد ، دنهاوخ 

ماد اـهنآ  هار  رـس  دوخ  ياـهتنیز  قرب و  قرز و  اـب  و   ) دروآ يور  اـهنآ  هب  اـیند  هاـگره  هک  دنتـسه  یکریز  شوهاـب و  ناـمدرم  اـهنآ 
تبثم باوج  زگره  و  دـنزاس ، ناوتان  هتـسخ و  ار  نآ  دـتفا ، هارب  اهنآ  لابندـب  نوچ  و  دـنهدن ، ناـشن  شوخ  يور  ناـشیا  دـنارتسگب )

.دنهدن

تسا نآ  رد  هک  ییاه  لثم  اب  ار  دوخ  سفن  دنناوخب ، رّکفت  لّمأت و  اب  ار  نآرق  تایآ  دنزیخاپب ، تدابع  هب  دسر  ارف  بش  هک  یماگنه 
یهلا تمظع  ربارب  رد  یهاگ  .دنشخب و  افـش  دننک و  نامرد  تسا  نآ  رد  هک  ییاهاود  اب  ار  دوخ  نامرد  یب  ياهدرد  دننک و  هظعوم 

، دننک هدجـس  ار  ادخ  دنراذگ و  نیمز  رب  ار  هناگتفه  عضاوم  ینعی  اهاپ  اهوناز و  اهتـسد و  فک  یناشیپ و  دنزادنا ، كاخ  رب  ار  دوخ 
زا ار  ناشیا  ات  دننک  تساوخرد  وا  زا  زا  هلان  هآ و  اب  دننک و  شیاتـس  حدـم و  ار  رابج  يادـخ  يراج و  اه  هنوگرب  ناشنامـشچ  کشا 

.دشخب ییاهر  دوخ  باذع 

هتخاس هدیـشارتان  ریت  دـننام  هدومن و  رغال  ار  اهنآ  راگدرورپ  زا  سرت  دـنراکزیهرپ ، راکوکین و  اناد ،  رابدرب ، اهنآ  زور  ماـگنه  رد  و 
هناوید اهنیا  هک  دنک  یم  لایخ  ای  درادن ، يرامیب  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  دنرامیب  هک  درادنپ  یم  دنک  هاگن  اهنآ  هب  هک  یـسک  تسا ،

ناشیا ياه  لد  دنوادخ  تبحم  و  هدومن ، ناریح  هلاو و  ار  اهنیا  وا  دنمتردق  تنطلس  راگرورپ و  تمظع  هکنآ  زا  لفاغ  دنا ،
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.تسا هدوبر  اهنآ  زا  ار  شوه  لقع و  و  هتخاس ، ناشیرپ  هتفشآ و  ار 

و دنوش ، یمن  یضار  كدنا  کین  لامعا  هب  زگره  دننک ، یم  باتـش  دنوادخ  يارب  هزیکاپ  لامعا  ماجنا  رد  دننک  ادیپ  هک  یتصرف  ره 
هب ار  دوخ  سفن  ًامئاد  .دـنناد  یم  رّـصقم  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  لاح  ره  رد  و  دنرامـش ، یمن  رایـسب  ار  دوخ  دایز  لامعا  هاگچیه 

.دنکانسرت دنهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  زا  و  دنزاس ، یم  مهّتم  ناصقن  بیع و 

: دیوگ یم  دسرت و  یم  دنیوگ  یم  شا  هرابرد  هچنآ  زا  دوش ، شیاتس  حدم و  ناشیا  زا  یکی  هاگره 

ّکنإف نوملعیال  ام  یل  رفغاو  نّونظی ، اّمم  ًاریخ  ینلعجاو  نولوقی ، امب  ینذـخاؤتال  ّمهّللا  یب ، ملعأ  ّیبرو  يریغ ، نم  یـسفنب  ملعأ  انأ 
.بویعلا رتاسو  بویغلا  ماّلع 

دنیوگ یم  ما  هرابرد  اهنیا  هچنآ  هب  ادنوادخ  تسا ، رتاناد  مدوخ  زا  نم  لاح  هب  نم  يادخ  و  مرتهاگآ ، مدوخ  لاح  هب  نارگید  زا  نم 
دنناد یمن  اهنیا  هدزرـس و  نم  زا  هک  ار  یناهانگ  نآ  و  هدـب ، رارق  ارم  دـنراد  نامگ  نم  هب  تبـسن  هچنآ  زا  رتهب  و  نکم ، هذـخاؤم  ارم 

.یتسه اه  بیع  هدنناشوپ  و  ناهن ، ياناد  وت  انامه  زرمایب ،

ندرک و ارادـم  نیع  رد  دـشاب ، یم  اناوت  يوق و  رایـسب  ینید  روما  رد  ینیب  یم  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  مادـک  ره  ياـه  هناـشن  زا  رگید 
 . تسا نیقی  اب  هارمه  وا  نامیا  تسا ، شیدنارود  راک و  طایتحا  مدرم  اب  یمرن 

يرابدرب و اب  ار  دوخ  ملع  تسا ، رادروخرب  ییالاو  مهف  زا  یعرـش  ماکحا  نتخومآ  رد  صیرح و  يزودنا  شناد  ملع و  لیـصحت  رد 
 . تسا كریز  شوهاب و  دنک  یم  راتفر  یمرن  ییورشوخ و  اب  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  تنیز  اه  یتخس  لّمحت 

اهالب رد  دهد ، یم  ناشن  زاین  یب  هتسارآ و  ار  دوخ  يرادان  رقف و  نامز  رد  و  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  يور  هنایم  يدنمتورث  ماگنه  رد 
 . دشاب یم  عشاخ  راگدرورپ  تدابع  لاح  رد  و  روبص ، اه  يراتفرگ  و 

دنک و یم  راتفر  لدتعم  میالم و  شاعم  لیـصحت  رد  دنک ، یمن  يراددوخ  شـشخب  اطع و  زا  قح  هار  رد  و  نابرهم ، ناگدـیدجنر  اب 
عمط رپ  دشوک ، یم  لالح  لام  ندرک  ادیپ  رد  دیامن ،  یمن  نآ  فرص  ار  دوخ  ناوت  تمه و  همه 
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 . دهد یمن  ناشن  دوخ  زا  یتبغر  دزود و  یمن  عمط  مشچ  اه  یتشز  اه و  یکاپان  هب  و  تسین ،

وکین ياهراک  ماـجنا  رد  و  دـنک ، یم  لرتنک  ار  دوخ  یناـسفن  تـالیامت  اـه و  توهـش  و  تسا ، طاـشناب  روشرپ و  تیادـه  قیرط  رد 
، دنک یمن  كرت  هدرک  لمع  هچنآ  هب  تبسن  ار  یسررب  باسح و  دنک ، یمن  رورغم  ار  وا  دناد  یمن  هک  ار  هچنآ  دزرو ، یم  تماقتسا 

 . دراد ساره  دهد  یم  ماجنا  هک  یبوخ  ياهراک  زا  دناد و  یم  لبنت  رصقم و  فیلکت  ماجنا  رد  ار  دوخ 

كانـسرت و تلفغ  باوخ  زا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  بش  دناسر ، یم  نایاپ  هب  راگدرورپ  رکـش  اب  دنک و  یم  زاغآ  ادخ  دای  اب  ار  زور 
.دشاب یم  لاحشوخ  هدش  وا  لاح  لماش  هک  یهلا  تمحر  لضف و  زا  دنک و  یم  حبص  تسا ، نازیرگ 

 . دنک یمن  هدروآرب  تسا  لیام  هچنآ  رد  ار  وا  هتساوخ  دنک ، راداو  ددنسپ  یمن  هچنآ  هب  ار  وا  دهاوخب  دنک و  یشومچ  شسفن  رگا 

.هللاز ًالیلق  هلمأ ، ًابیرق  هلسک ، ًادیعب  هطاشن ، ًامئاد  ّلظی  ملحلاب ،  ملعلاو  ملعلاب ، لمعلا  نرق  دق  ینفی ، امیف  هتداهزو  یقبی ، امیف  هتبغر 

 ، دور یم  نیب  زا  تسا و  رذـگدوز  هک  تسا  يزیچ  هب  تبـسن  وا  ییاـنتعا  یب  دـنام ،  یم  یقاـب  هک  تسا  يزیچ  رد  وا  تبغر  لـیم و 
يرود یلبنت  تلاسک و  زا  تسا و  طاشناب  هراومه  .دزیمآ  یم  يرابدرب  اب  ار  دوخ  ملع  دـهد و  یم  ماجنا  ملع  يانبم  رب  ار  دوخ  لـمع 

 . تسا مک  رایسب  وا  ياه  شزغل  درادن ، زارد  رود و  ياهوزرآ  دنک ، یم 

ینادان لهج و  زا  هتـشاداو و  تعانق  هب  ار  دوخ  سفن  تسا ،  راگدرورپ  دای  هب  هراومه  دراد و  عشاخ  یبلق  درب ،  یمن  دای  زا  ار  گرم 
، دناشن یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  درب ،  یم  نیب  زا  دناسر  ررـض  وا  نید  هب  هک  ار  یناسفن  تاوهـش  ظفح و  ار  دوخ  نید  دنک ، یم  يرود 

یناسآ هب  ار  نآ  تسین و  ریگ  تخـس  اهراک  رد  دنیب ، یمن  رازآ  وا  زا  هیاسمه  دشاب ،  یم  شغ  ّلغ و  یب  افـصاب و  یقالخا  رظن  زا  و 
.دیوگ یم  ناوارف  ادخ  رکذ  تسا و  نایامن  وا  هرهچ  زا  يراد  نتشیوخ  ربص و  تسین ،  يو  دوجو  رد  ّربکت  دنک ، یم  رازگرب 

نایم رد  رگا  .دنناما  رد  يو  يدب  ّرـش و  زا  راودیما و  وا  ریخ  هب  مدرم  دهد ، یمن  ماجنا  ییامندوخ  ایر و  يور  زا  ار  يریخ  راک  چـیه 
دشاب لفاغ  نامدرم 
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دای هب  هک  دـشاب  یمدرم  نایم  رد  رگا  و  دوش ،  هتـشون  دنتـسه  ادـخ  دای  هب  هک  یناـسک  نیرکاذ و  هرمز  رد  دوش و  یمن  تلفغ  راـچد 
 . دنسیون یمن  نالفاغ  هرمز  رد  ار  وا  دزرو و  یمن  تلفغ  دنتسه  ادخ 

اب دزاس ،  یمن  هرهب  یب  دوخ  ششخب  اطع و  زا  دنک  مورحم  ار  يو  هک  یـسکو  دنک ، یم  یـشوپ  مشچ  دنک  متـس  وا  هب  هک  یـسک  زا 
.دهد یم  ماجنا  دوز  تسا و  کیدزن  وا  یکین  ریخ و  دنک ، یم  رارقرب  یتسود  هطبار  تبحم و  دنویپ  هدیرب  وا  زا  هک  یسک 

رد تسین ، وا  راک  رد  گنرین  بیرف و  تسا ، نادرگور  همه  زا  شّرش  دروآ و  یم  يور  همه  هب  شریخ  تسا ، رادرکوکین  وگتسار و 
هاـفر و ماـگنه  رد  ابیکـش و  اـهیراوگان  بئاـصم و  رد  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  تسا و  راـقواب  تالکـشم  اـه و  یتخس 

.دشاب یم  رازگرکش  شیاسآ 

تسود و هب  تبـسن  ینعی   ) دوش یمن  بکترم  یهانگ  اهنآ  اـب  یتسود  رطاـخب  ناتـسود  دروم  رد  و  دـنک ، یمن  متـس  دوخ  نمـشد  هب 
زگره دـنیب  یمن  دوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک ، ) یم  تیاعر  ار  فاصنا  قح و  ود  ره  دروم  رد  و  دراذـگ ، یمن  قح  زا  رتارف  اپ  نمـشد 

دننک راذگاو  وا  هب  هک  ار  هچنآ  دنک ،  یم  فارتعا  قح  هب  تبـسن  شدوخ  دـنهد  تداهـش  وا  هیلع  رب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک ،  یمن  اعّدا 
.درب یمن  نیب  زا  دنک و  یمن  فلت  دننک  يرادهگن  ظفح و  هک 

هب دوش ، یمن  هریچ  وا  رب  تداسح  دیامن ، یمن  زواجت  وا  قح  هب  دنک و  یمن  متس  یسک  هب  دنز ، یمن  ادص  تشز  باقلا  اب  ار  نارگید 
.دنک یمن  شنزرس  ار  هدید  تبیصم  دناسر ، یمن  نایز  هیاسمه 

.هبنتجیو رکنملا  نع  یهنیو  هلعفیو ، فورعملاب  رمأی  تارکنملا ، نع  یطب ء  تاریخلا ، یلإ  عیرس  تاعاطلاب ، لماع  تانامألل ، ّدؤم 

باتش اب  ار  اهیبوخ  دشاب ، یم  اشوک  یهلا  تاروتسد  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رد  دنک ، یم  در  شنابحاص  اه و  نآ  لها  هب  ار  اهتناما 
، دنک یم  لمع  دوخ  دهد و  یم  روتـسد  اهیبوخ  هب  دهد ، یمن  ناشن  یتبغر  تشز  ياهراک  رد  دزادـنا ، یمن  ریخأت  دـهد و  یم  ماجنا 

.دزرو یم  بانتجا  دوخ  دراد و  یم  زاب  ار  مدرم  اه  يدب  زا 

قح رادم  زا  یناوتان  زجع و  هب  و  دوش ، یمن  دراو  اهراک  رد  ینادان  تلاهج و  اب 
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رد دزاسن ، هدنامرد  ار  وا  شمالک  دیوگب  نخـس  رگا  دنکن و  هتـسخ  ار  وا  شتوکـس  دـنک  رایتخا  یـشوماخ  رگا  ددرگ ، یمن  جراخ 
، دنک یم  افتکا  تسا و  عناق  هدومن  رّدقم  شیارب  دنوادخ  هچنآ  هب  تسا ، مّسبت  وا  هدنخ  هکلب  دنکن  دنلب  ار  دوخ  يادص  هدنخ  ماگنه 

.دنکن راداو  زات  تخات و  هب  ار  وا  بضغ  مشخ و 

ادج شزاس  یشوخ و  اب  دنک و  ترشاعم  یهاگآ  تریصب و  يور  زا  مدرم  اب  ددرگن ، هریچ  وا  رب  زآ  لخب و  یناسفن و  ياه  شهاوخ 
و دزادنا ، یم  تمحز  رد  ار  شدوخ  دـمهفب ، ار  یبلطم  ات  دـنک  یم  شـسرپ  دربب ، دوس  دوش و  دـنم  هرهب  ات  دـنک  یم  تبحـص  دوش ،

هتخادـنا تمحز  جـنر و  رد  شترخآ  رطاخب  ار  دوخ  ناـج  هدیـشخب و  شیاـسآ  یتحار و  مدرم  هب  دنـشیاسآ ، هاـفر و  رد  وا  زا  مدرم 
.دنک دادما  يرای و  ار  وا  لاعتم  يادخ  ات  دنک  یم  ربص  دوش  متس  وا  رب  رگا  تسا ،

نارازگراک اهنآ  تسا ، هدنیآ  ناهاوخریخ  ناراکوکین و  يارب  یبوخ  يوگلا  دوخ  تسا و  هدومن  ادـتقا  ریخ  لها  زا  ناگتـشذگ  هب  وا 
ام ناتـسود  نایعیـش و  اهنآ  دنتـسه ، وا  ناگدنب  نایم  رد  نیمز و  يور  رد  نشور  ياه  غارچ  دنوادخ و  تاروتـسد  رادربنامرف  یهلا و 

.متسه اهنآ  رادید  قاتشم  ردقچ  هآ  دنشاب ، یم  ام  اب  ام و  زا  دنتسه ،

ار ایند  هک  دـندش  هجوتم  دـنداد  تکرح  ار  وا  یتقو  داتفا ، نیمز  يور  شوهیب  دیـشک و  لد  زا  يدایرف  هدابع  نب  ماّمه  ماگنه  نیا  رد 
« . داب وا  رب  ادخ  تمحر   » تسا هدرک  عادو 

رثا مرداربرـسپ  حور  بلق و  رب  نانمؤم  ریما  يا  امـش  هظعوم  دوز  هچ  درک : ضرع  ناـنک  هیرگ  تخیر  یم  کـشا  هک  یلاـح  رد  عیبر 
.مدوب یم  وا  ياج  نم  هک  متشاد  تسود  دروآرد و  زاورپ  هب  ار  شحور  غرم  دومن و  بلقنم  ار  وا  درک و 

، دـنک یم  رثا  دـنراد  یمهارف  هنیمز  دـنّقح و  شریذـپ  هدامآ  هک  شلها  رد  هنوگ  نیا  اسر  ياهدـنپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.مدیسرت یم  وا  رب  دماشیپ  نیمه  زا  نم  مسق  ادخب 

رد راتفگ  نیا  هنوگچ  سپ  نانمؤم ،  ریما  يا  درک : ضرع  نیرضاح  زا  یکی 
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؟ تسا هتشادن  يریثأت  نینچ  دیناد  یم  ار  نآ  دیتسه و  نآ  هدنیوگ  هک  امش 

زا هک  دراد  یببـس  ّتلع و  ،(1) و  دـنک یمن  زواجت  نآ  زا  هک  تسا  ینیعم  تقو  لجا و  یـسک  ره  يارب  وت ،  رب  ياو  دومرف : ترـضح 
.تسا هتخاس  يراج  وت  نابز  رب  ار  نآ  ناطیش  هک  وگم  ینخس  نینچ  هرابود  شاب و  تکاس  دنک ، یمن  یچیپرس  نآ 

و تفای ، روضح  وا  عییـشت  مسارم  رد  دناوخ و  زامن  مامه  هزانج  رب  زور  نامه  رابمغ  بورغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سپس 
.میدوب ترضح  نآ  تمدخ  رد  مه  ام 

 ، متفگ شیارب  مدوب  هدینـش  فون  زا  هچنآ  متفر و  مثیخ  نب  عـیبر  دزن  دـیوگ : یم  تسا  هدرک  لـقن  فوـن  زا  ار  تیاور  هک  یـصخش 
تسا و هدرک  لـقن  هچنآ  هتفگ  تسار  مردارب  تفگ :  و  دـیآ ، نوریب  شناـج  دوـب  کـیدزن  هک  يروـط  هـب  درک  یتخـس  هـیرگ  عـیبر 

نآ دای  هاگ  ره  دنکفا و  یم  نینط  مشوگ  رد  ایوگ  تسا و  نم  نیعلا  بصن  شراتفگ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هظعوم  نیا  هراومه 
رگا و  دزاس ، یم  نیگهودـنا  هریت و  ار  مشیاسآ  مشاب  هافر  یتحار و  رد  رگا  دـهد ،  یم  رییغت  ار  ملاح  منک  یم  هداـبع  نب  ماـمه  زور 

(2) .دوش یم  لصاح  شیاشگ  میارب  مشاب  الب  یتخس و  رد 

نیا ینعم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یملید  نامیلـس  زا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 9  / 660
امَو : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  هفیرش  هیآ 

هداد باوج  راگدرورپ  یمتح  لجا  ینعی  دیعب  ببس  هب  هراشا  اب  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنا :  هتفگ  قیقحت  لها  زا  یـضعب  - 1
هیلع یلع  یـسدق  سفن  هک  تسا  ترـضح  نآ  ماـمه و  نیب  هک  تسا  یقرف  بیرق  ببـس  اـّما  و  تسا ،  هدومن  عناـق  ار  هدنونـش  دـنا و 

فیعض و اهنآ  هک  تسین  نارگید  مامه و  اب  سایق  لباق  زگره  تسا و  الاو  رایسب  ترضح  نآ  يدوجو  هعس  ّتیفرظ و  يوق و  مالسلا 
اهنآ دـقاف  تسا و  هدوب  اهنیا  همه  زا  رترب  فاصوا و  نیا  همه  عماج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كراـبم  دوجو  هکنآ  رگید  دـنناوتان ، 

 . ددرگ نآ  ترسح  راچد  ات  هدوبن 
سلجم 84 665 ح2  قودص :  یلاما  ، 162/7 دادغب : خیرات  192/68 ح 48 ، راونألا :  راحب  ، 78 دیفم :  یلاما  ، 89/1 دئاوفلا : زنک  - 2

.238 سیق :  نب  میلس  هبطخ 193 ، هغالبلا :  جهن  فالتخا ،) یمک  اب   ) 96 ح 35 هعیشلا : لئاضف  ، 
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 : دومرف تسیچ ؟   ، (1)« اْنیَدان ْذإ  روُطلا  ِِبناِجب  َْتنُک 

تسا هداد  رارق  شرع  رد  ار  نآ  و  هتشون ، قح  تردق  ملق  سآ »  » گرب رد  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتشون 
.

؟ تسا هتشون  نآ  رد  يزیچ  هچ  نم ، رورس  يا  مدرک : ضرع 

: هدش هتشون  دومرف :

هیالولاب ینءاج  نم  اوبنذت ، نأ  لبق  مکنع  توفعو  ینوصعت ، نأ  لبق  مکل  ترفغو  ینولأست ، نأ  لبق  مکتیطعأ  دّـمحم ؛  لآ  هعیـش  ای 
(2) .یتمحرب یتّنج  هتنکسأ 

مدیزرمآ ار  امش  دینک  تیصعم  ارم  هکنآ  زا  شیپ  و  مدرک ، اطع  امش  هب  دینک  تساوخرد  نم  زا  هکنآ  زا  شیپ  دّمحم  لآ  نایعیش  يا 
یم نکاس  متـشهب  رد  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  دیآ  نم  دزن  تیالو  اب  سک  ره  مدیـشخب ، ار  امـش  دـیوش  هانگ  بکترم  هکنآ  زا  شیپ  و 

.منادرگ

(3)  . تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  هللا  همحر  ساّبع  نب  دّمحم 

مدینش ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  هّمغلا » فشک   » و رابخألا » عماج   » باتک رد   - 10  / 661
: دومرف یم  هک 

نآ زا  ام  نایعیـش  درـشف و  ار  رون  نآ  دیرفآ ، رون  زا  ار  ناماما  هیقب  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
ادخ لیلهت  هب  ام  دـندومن ، سیدـقت  اهنآ  میدرک و  سیدـقت  ار  ادـخ  ام  دـنتفگ  حـیبست  اهنآ  میدومن ، ادـخ  حـیبست  ام  دـندش ، جراخ 
زین اهنآ  میدناوخ ، ییاتکی  هب  ار  ادخ  ام  دـندرک ، دـیجمت  اهنآ  میدرک ، شیاتـس  دـیجمت و  ار  ادـخ  ام  دـنتفگ ، لیلهت  اهنآ  میتخادرپ ،

ار ناگتشرف  نیمز و  نامسآ و  لاعتم  دنوادخ  سپس  دندومن ،  ادخ  دیحوت 

هیآ 46. صصق ،  هروس  - 1
 . 296/26 ح 62 راونألا :  راحب  417/1 ح 11 ، تایآلا : لیوأت  - 2

 : ناهرب ریسفت  و 64/68 ح 116 ، 296/26 ح 362/13 61 ح 266/24 80 ح 30 ،  راونألا :  راحب  417/1 ح 10 ، تایآلا : لیوأت  - 3
( . فالتخا یمک  اب   ) 109 صاصتخإلا : فالتخا ،) یمک  اب   ) 316 ح 426 تارف : ریسفت  227/3 ح 1 ، 
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نایعیـش میدرک ،  ادخ  حیبست  هک  ام  دنتـسناد ، یمن  يدیجمت  سیدقت و  حیبست و  هنوگچیه  دندومن و  گنرد  لاس  دص  اهنآ  دـیرفآ ،
.دندومن ادخ  حیبست  ناگتشرف  هاگنآ  دنتفگ ، حیبست  ام 

یمن ام  نایعیش  ام و  حیبست  زا  شیپ  ار  یسیدقت  یحیبست و  ناگتشرف  راگدرورپ ،  دیحوت  دیجمت و  سیدقت و  هب  تبسن  روط  نیمه  و 
هک روطنامه  تسا  راوازـس  دوبن و  يرگید  يوگ  دـیحوت  هک  تقو  نآ  میدوب  تسرپ  اتکی  ادـخ و  ناـیوگ  دـیحوت  اـم  سپ  دنتـسناد ،

.دهد لزنم  یتشهب  تاماقم  نیرتالاب  رد  هدیزگرب  ار  ام  نایعیش  ام و  دنوادخ 

.هَّللا رفغتسن  نأ  لبق  نم  انتعیشلو  انل  رفغف  هانبجأف ، اناعدف  ًاماسجأ  نوکن  نأ  لبق  نم  انتعیش  یفطصاو  انافطصا  یلاعتو  هناحبس  هَّللا  ّنإ 

ار ام  وا  میشاب ، هتفرگ  رارق  يدام  ياه  ندب  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدیزگرب  ار  ام  نایعیـش  ام و  هبترمدنلب  كاپ و  دنوادخ  انامه 
(1) .مینک ترفغم  بلط  وا  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیزرمآ  ار  ام  نایعیش  ام و  سپ  میدرک ، تباجا  ام  دناوخ و 

لوسر زا  بعک  نب  ّیبُا  تیاور  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » و نیدـلا » لامک   » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 11  / 662
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نآ  زا  یتمـسق  رد  تسا ، هدرک  لقن  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تقلخ  هرابرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

: دنا هدومرف  ملسو  هلآو 

ربخ نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  و  تسا ، هداد  رارق  يا  هزیکاپ  تکرباب و  هفطن  مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما  ینعی   ) وا بلـص  رد  ادنوادخ ، 
دنـسرخ و مدرم و  يامنهار  ربهر و  ار  وا  تسا و  هدیمان  رفعج  ار  وا  هدینادرگ و  كاپ  ار  هفطن  نیا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  داد 

: دیوگ یم  نینچ  شیاعد  رد  دناوخ و  یم  ار  ادخ  وا  داد ، رارق  راگدرورپ  تاردقم  زا  دونشوخ 

، مهروُما رِّسیو  مهبونذ ، رفغاو  ًیضر ، كدنع  مهلو  ًءاقو ،  رانلا  نم  یتعیشل  لعجا  نیمحارلا ، محرأ  ای  ناوتم ، ریغ   (2) ناد ای 

هب 131/27 ح 122  و ج :  80/37 ح 49 ،  راونألا :  راحب  ، 458/1 هّمغلا : فشک  343/26 ح 16 ، راونألا :  راحب  ، 9 رابخألا : عماج  - 1
.قیقحتلا جهنم  باتک  زا  لقن 

 . تسا هدش  رکذ  ناّید » ای  « ، » ناد ای   » ياج هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  - 2
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نم یل  لعجا  مون ، الو  هنس  هذخأتالو  میـضلا  فاخیال  نم  ای  مهنیبو ، کنیب  یّتلا  رئابکلا  مهل  بهو  مهتاروع ،  رتساو  مهنوید ، ضقاو 
 . ًاجرف ّمغو  ّمه  ّلک 

ناشیا ناهانگ  شاب و  دونشوخ  اهنآ  زا  هدب و  رارق  يرپس  خزود  شتآ  زا  منایعیـش  يارب  یتسه ،  همه  زا  رت  نابرهم  هک  يدنوادخ  يا 
وت و نیب  هک  یگرزب  ياهاطخ  ناشوپب و  ار  اهنآ  ياه  یتشز  امرف ، ادا  ار  اهنآ  ياه  یهدـب  نادرگ ، ناسآ  ار  ناشتالکـشم  زرماـیب ، ار 
مغ و ره  رد  نم  يارب  دریگ ، یمن  ارف  ار  وا  تلفغ  باوخ و  و  دساره ، یمن  نارگید  متس  زا  هک  یسک  يا  شخبب ، نانآ  رب  تسا  اهنآ 

 . هدب رارق  یشیاشگ  یهودنا 

یم دراو  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  هب  دیفـس  يور  اب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  سک  ره  و 
(1) .دنک

قداص ماما  تمدـخ  سینخ  نب  یّلعم  هارمه  هب  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  هبقع  زا  نساـحم »  » باـتک رد  هللا  همحر  یقرب   – 12  / 663
: دومرف ترضح  نآ  میدیسر  مالسلا  هیلع 

امش و زا  یکی  نایم  دریذپ و  یمن  شناگدنب  زا  دیراد  امش  هک  ار  یبهذم  هدیقع و  زج  تمایق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هبقع ؛ يا 
.تسین شموقلح  هب  وا  ناج  ندیسر  زج  يا  هلصاف  دوش  وا  ینشور  مشچ  ثعاب  هچنآ  ندید 

.نک لاؤس  هک  دومن  هراشا  نم  هب  یّلعم  درک و  هیکت  ترضح  نآ  سپس 

.مدرک رارکت  راب  نیدنچ  ار  لاؤس  نیا  و  دنیب ؟ یم  يزیچ  هچ  دیسر  شموقلح  هب  ناج  یتقو  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

مالـسلا هیلع  ماما  مدیـسرپ  هک  يا  هبترم  نیرخآ  رد  دومرف ،  یمن  رتشیب  یباوج  و  دنیب ، یم  دومرف : یم  هبترم  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف تسشن و 

؟ ینادب ار  نآ  ًامتح  هک  يراد  رارصا  هبقع ، يا 

یم نم  تایح  ثعاب  دراد و  نایرج  اهگر  رد  هک  تسا  نم  نوخ  نوچمه  نم  نید  اـنامه  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  یلب  مدرک : ضرع 
نم دشابن  رگا  دشاب و 

 . 59/1  - 62 رابخألا : نویع  زا  لقن  هب  نمض ح 8 و 185/94 ح1   206/36 راونألا :  راحب  نمض ح 11 ،  266 نیدلا : لامک  - 1
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دوب هتشگ  يراج  منامشچ  زا  کشا  ماگنه  نیا  رد  منک ، لاؤس  ات  مرادن  یسرتسد  امش  هب  هک  مه  یتعاس  ره  و  متسین ، شیب  يا  هدرم 
: دومرف تخوس و  نم  لاح  هب  شکرابم  لد  مالسلا  هیلع  ماما  و 

.دنیب یم  ار  ود  نآ  مسق  ادخب 

؟ دنتسیک ود  نآ  امش ،  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 

، هبقع يا  تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يرگید  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یکی  ود  نآ  دومرف :
.دنیبب ار  راوگرزب  ود  نآ  هکنآ  ات  دور  یمن  ایند  زا  ینمؤم  زگره 

؟ ددرگ یمرب  ایند  هب  دید  ار  راوگرزب  ود  نآ  نمؤم  یتقو  ایآ  مدرک : ضرع 

.دور یم  دراد  ور  شیپ  رد  هک  یلزانم  يوس  هب  هکلب  هن ، دومرف :

.دننک یم  مه  ییوگتفگ  ودنآ  ایآ  موش ،  امش  يادف  مدرک : ضرع 

رانک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  وا ، رس  يالاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنوش ، دراو  ینمؤم  رب  ودنآ  یتقو  یلب ، دومرف :
: دیامرف یم  دنکفا و  یم  وا  رب  ار  دوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننیشن ، یم  وا  ياپ 

.ایندلا نم  كرتت  اّمم  کل  ریخ  ّینإ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  انأ  رشبأ ، هَّللا  ّیلو  ای 

هدرک اهر  هک  ییایند  يا و  هتشاذگ  اجب  هچنآ  زا  مرتهب  وت  يارب  متسه و  ادخ  لوسر  نم  داب ، تراشب  ار  وت  ادخ ،  رادربنامرف  هدنب  يا 
 . يا

: دیامرف یم  دنکفا و  یم  وا  رب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزیخ و  یم  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

.کّنعفنأل امأ  ینّبحت ، تنک  يّذلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انأ  رشبأ ، هَّللا  ّیلو  ای 

هب هک  دید  یهاوخ  نونکا  یتشاد ، یم  تسود  ار  وا  هک  متـسه  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  داب ، تراشب  ار  وت  دنوادخ  رادربنامرف  هدنب  يا 
 . مناسر یم  دوس  وت 

 . تسا هدش  رکذ  نآرق  ینعی  هبترمدنلب  دنوادخ  باتک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  نادب ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ  زا  دعب 

؟ تسا هدش  دراو  نآرق  ياجک  رد  بلطم  نیا  موش  امش  يادف  مدرک : ضرع 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  سنوی ، هروس  رد  دومرف :
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 . (1)« میظَعلا ُزْوَفلا  َوُه  َکلذ  هَّللا  ِتاِملَِکل  َلیْدبَتال  هَرِخآلا  ِیفَو  ایندلا  ِهویَحلا  ِیف  يرُْشبلا  ُمَُهل  نوُقَّتَی ×  اُوناکَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  »

راگدرورپ تاملک  تسا ، هدژم  تراـشب و  اـهنآ  يارب  ترخآ  رد  اـیند و  یگدـنز  رد  دـندرک  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  »
(2) «. تسا یگرزب  تداعس  يراگتسر و  نیا  و  تسا ، ریذپانرییغت 

(3) .تسا هدرک  تیاور  هبقع  زا  ار  ثیدح  نیمه  شریسفت  باتک  رد  زین  هللا  همحر  یشاّیع  و 

هب هک  دـنک  یم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  شریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  یفوک  میهاربا  نب  تارف   - 13  / 664
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

زا ییاه  هقان  رب  تنایعیش  وت و  دسر  ارف  تمایق  زور  یتقو  هک  تسا  هدروآ  ربخ  میارب  دنوادخ  فرط  زا  تسا ، لیئربج  نیا  ناج ؛ یلع 
نّویولع ام  دنروآرب : دایرف  تاصرع  ياضف  رد  اهنآ  و  دنهد ، یم  زاورپ  اوه  رد  ار  امـش  ینارون  ياه  هقان  نآ  و  دـیوش ، یم  راوس  رون 

: دسر ییادن  راگدرورپ  فرط  زا  هاگنآ  و  میتسه ،

.نونزحت متنأ  الو  مویلا  مکیلع  فوخال  نیّذلا  نوبّرقملا  متنأ 

(4)  . دیرادن یهودنا  مغ و  هنوگچیه  تسین و  امش  رب  زورما  یتشحو  سرت و  هک  دیتسه  نیبّرقم  زا  امش 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد   - 14  / 665
: دومرف

تـشهب رد  وا  يدبا  ياه  تمعن  راگدرورپ و  ناوضر  هب  هک  دنک  یمن  ادـیپ  نیقی  دـسرت و  یم  راک  ماجنارـس  يدـب  زا  هراومه  نمؤم 
هکنآ ات  دیسر  دهاوخ 

هیآ 63 و 64. سنوی ،  هروس  - 1
185/6 ح 20. راونألا :  راحب  133 ح 158 ، نساحملا : - 2

 : یفاک زا  لقن  هب  189/2 ح1  ناهرب :  ریسفت  لیذ ح 20 و 237/39 ح 23 ،  186/6 راونألا :  راحب  125/2 ح 33 ، یشاّیع :  ریسفت  - 3
 . 128/3 ح1

 . نمض ح 8  237/7 راونألا :  راحب  نمض ح 127 ،  120 تارف : ریسفت  - 4
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.دنک هدهاشم  ار  گرم  هتشرف  دسر و  ارف  وا  نداد  ناج  ماگنه 

لام و دـهاوخ  یم  هک  دـنک  یم  یگنت  تّدـش  هب  شا  هنیـس  و  تسا ، درد  راتفرگ  تخـس  وا  دوش  یم  دراو  نمؤم  رب  هتـشرف  نآ  یتقو 
وا و نیب  هک  هدـنام  یقاـب  شرطاـخ  رد  ترـسح  سوـسفا و  دـنوش ، ناـشیرپ  شناگتـسب  لاـیع و  لـها و  دـنک و  اـهر  ار  دوـخ  تورث 

.دتفا یم  ییادج  هدیسرن  اهنآ  هب  زونه  هک  ییاهوزرآ 

؟ یتحاران يروخ و  یم  هّصغ  ردق  نیا  ارچ  دیوگ : یم  وا  هب  گرم  هتشرف 

.يزادنا یم  ییادج  نم  ياهوزرآ  تورث و  نم و  نیب  نونکا  وت  هتشگ و  ناشیرپ  ملاح  دهد : یم  باوج 

كانمغ و ار  یلقاع  چـیه  دراد  شزرا  ایند  ربارب  رازه  هک  يزیچ  اب  شزرا  یب  تسپ و  مهرد  ندرک  ضوع  اـیآ  دـیوگ : گرم  هتـشرف 
؟ دزاس یم  نیگهودنا 

هک ار  نآ  هوکـشاب  ياهرـصق  تشهب و  بتارم  دنک  یم  هاگن  یتقو  نک ، هاگن  ار  ترـس  يالاب  دیوگ : یم  وا  هب  هن ، دـهد : یم  باوج 
دنیب یم  تسا  وا  ياهوزرآ  همه  قوف 

رد تنادنزرف  ناگتـسب و  ناکیدزن و  زا  دوب ، وت  لاوما  لایع و  لها و  اه و  تمعن  وت و  هاگلزنم  يدـید  ار  هچنآ  دـیوگ : گرم  هتـشرف 
؟ ینک ضوع  يراد  ایند  رد  هچنآ  اب  ار  اهنیا  يرضاح  ایآ  دوب ، دهاوخ  وت  اب  اجنآ  رد  دشاب  راکوکین  حلاص و  کی  ره  ایند 

.مسق ادخب  یلب  دهد : یم  باوج 

.نک هاگن  رگید  راب  کی  دیوگ : یم  وا  هب  گرم  هتشرف  سپس 

کـسّالج كانه  مه  کتّمئأو ، کتداس  ءالؤه  مهارت ؟ وأ  هل : لوقیف  نیّیّلع  یلعأ  یف  امهلآ  نم  نیبّیطلاو  ًاـّیلعو  ًادّـمحم  يریف  رظنیف 
؟ انه قرافت  اّمم  ًالدب  مهب  یضرت  امفأ  کسانأو 

لزانم بتارم و  نیرت  یلاع  رد  ار  وا  نیرهاط  تیب  لها  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  دـنک  یم  هاگن  یتقو 
.دنک یم  هدهاشم  تشهب 

تسود ایآ  دنـسونأم ،  نیـشنمه و  وت  اب  اجنآ  رد  دنتـسه ، وت  نایاوشیپ  نارورـس و  ناشیا  يدید ؟ ار  اهنآ  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  هتـشرف 
نامداش يراد و 
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؟ ینک تاقالم  ناراوگرزب  نیا  اب  یهد  یم  تسد  زا  هچنآ  ایند و  ياج  هب  هک  يوش  یم 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  مسق ،  ادخب  یلب  دهد : یم  باوج 

 . (1)« اُونَزْحَتالَو اُوفاخَت  ّالأ  ُهَِکئالَملا  مِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  هَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیذَّلا  َّنإ  »

دنیآ و یم  دورف  اهنآ  رب  ناگتـشرف  دندیزرو  تماقتـسا  هدیقع  نیا  رد  تسا و  اتکی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک  انامه  »
« . دیشابم نیگمغ  زگره  دیشاب و  هتشادن  یساره  چیه  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  هب 

نادـنزرف و هک  دـیراذگ  یم  اجب  دوخ  زا  هچنآ  رب  و  دـینامارد ، نآ  زا  امـش  دـشاب  یم  تشحو  ساره و  زا  امـش  يور  شیپ  رد  هچنآ 
 ، ددرگ یم  نآ  نیزگیاج  دـیدرک  هدـهاشم  یتشهب  ياه  تمعن  زا  هچنآ  نوچ  دیـشاب ، هتـشادن  یهودـنا  دـشاب  لاوما  لایع و  لـها و 

« . داب تراشب  دیا  هدش  هداد  هدعو  هک  یتشهب  نآ  هب  ار  امش   » (2)« نوُدَعُوت ُمْتنُک  یتَّلا  ِهّنَْجلِاب  اوُرِْشبأَو  »

 . میتسه ترخآ  ایند و  رد  امش  ناروای  ام  دنشاب و  یم  امش  نانیشنمه  شمارآ و  سنا و  ثعاب  ناراوگرزب  نآ  و  امش ، هاگلزنم  اجنآ 

 . (3)« میحَر ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن  نوُعَّدَت ×  ام  اهیف  مَُکلَو  مکُسُْفنأ ، یهَتْشَت  ام  اهیف  مَُکلَو  »

(4) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  راگدرورپ  تیانع  نیا  و  دراد ×  دوجو  تشهب  رد  دیشاب  لیام  دیهاوخب و  هچنآ  امش  يارب  «و 

زا وا  دادقم و  زا  هک  مدید  مالسإلا  خیش  مّدج  ّطخ  هب  دسیون : یم  تسا  تنس  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  هک  ینیومح   - 15  / 666
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هیآ 30. تلّصف ،  هروس  - 1

هیآ 30. تلّصف ،  هروس  - 2
هیآ 31 و 32. تلّصف ،  هروس  - 3

ح 12،  111/4 ناـهرب :  ریـسفت  ح4 ، و 26/24  ح2   176/6 راونـألا :  راـحب  ح 117 ،  239 مالـسلا : هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  - 4
 . 537/2 ح 11 تایآلا : لیوأت  ، 22 رضتحملا :
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876 ص :

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآل  ءالولاو  طارصلا ، یلع  زاوج  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ّبحو  رانلا ، نم  هءارب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هفرعم 
(1) .باذعلا نم  نامأ 

شریذپ و  طارـص ، زا  روبع  همانرذگ  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  یتسود  و  شتآ ، زا  ییاهر  ثعاب  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  تخانش 
 . تسا باذع  هنوگ  ره  زا  شخب  ینمیا  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تیالو 

لوسر رضحم  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  ناملـس  زا  بقانم »  » باتک رد  یمزراوخ  دمحا  نب  ّقفوم   - 16  / 667
ناشیا هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مدوب  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

: دومرف

؟ مهدن تراشب  ار  وت  ایآ  ناج ، یلع 

 . ادخ لوسر  يا  دییامرفب  درک : ضرع 

تیاـنع یگژیو  تفه  وت  ناتـسود  نایعیـش و  هب  هک  دـهد  یم  ربخ  راـگدرورپ  فرط  زا  نم  هب  تسا  لـیئربج  نم  تسود  نیا  دومرف :
: تسا هدومن 

، طارـصلا یلع  زاوجلاو  نازیملا ، دـنع  طسقلاو  عزفلا ، دـنع  نمـألاو  هملظلا ، دـنع  رونلاو  هشحولا ، دـنع  سنُـالاو  توملا ، دـنع  قفرلا 
(2) .ًاماع نینامثب  ممُالا ) نم   ) سانلا رئاس  لبق  هّنجلا  لوخدو 

دزن يرگداد  ساره ، ماگنه  ینمیا  یکیرات ، ماگنه  ییانـشور  تشحو ، ماگنه  شمارآ  گرم ، ماگنه  نتفرگ  ناـسآ  ندرک و  ارادـم 
.دننک ادیپ  هار  اجنآ  هب  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  لاس  داتشه  تشهب  رد  ندش  دراو  طارص ، زا  روبع  لامعا ، شجنس 

.263 هّدوملا : عیبانی  256/2 ح 525 ، نیطمسلا : دئارف  - 1
باتک زا  لقن  هب  هَّللادبع  نب  رباج  زا  رد ص 11 ح 9  ار  نآ  9/68 ح4 و  راونألا :  راحب  سلجم 54 ، 416 ح 15  قودص :  یلاما  - 2

ار نآ  هللا  همحر  یسرب  و  تسا ،  هدروآ  ینایب  حیـضوت و  نآ  لیذ  رد  تسا و  هدرک  لقن  فالتخا ) یمک  اب   ) 402/2 ح 112 لاصخ :
 . تسا هدش  رکذ  لاس   40 لاس ،  ياج 80  هب  نآ  رد  تسا و  هدومن  تیاور   150 قراشم : باتک  رد 
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877 ص :

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 17  / 668

نم هیلعو  همایقلا  موی  ءاج  ّمث  هنیبو ، هنیب  تناـک  هنحـإل  ـال  انّودـع  يداـعو  هنم ، اهبیـصی  اـیند  ضرغل  ـال  اـنّبحم  ّبحأو  هَّلل  اـنّبحأ  نم 
(1) .هل یلاعت  هَّللا  رفغ  رحبلا  دبزو  جلاع  لمر  لثم  بونذلا 

روما تاّیدام و  زا  ندـش  رادروخرب  هزیگنا  هب  هن  ام  یتسود  رطاخ  هب  ار  ام  ناتـسود  و  درادـب ، تسود  ادـخ  رطاخ  هب  ار  اـم  هک  یـسک 
، دشاب هتشاد  نمـشد  یـصخش  ياه  هنیک  رطاخ  هب  هن  دنراد  ام  اب  هک  ینمـشد  رطاخ  هب  ار  ام  نانمـشد  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  يویند 

.دزرمآ یم  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوش  دراو  ایرد  فک  نابایب و  گیر  دننام  یناهانگ  اب  رگا  تمایق  يادرف 

هیلع نینمؤملاریما  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  صاصتخا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش   - 18  / 669
ناشیا مارتحا  هب  دندش ، امرف  فیرشت  ات  متسشن  راظتنا  هب  یتدم  دنتشادن ، فیرشت  ترـضح  نآ  منک ، بدا  ضرع  ات  مدیـسر  مالـسلا 

.مدرک مالس  سّدقم  دوجو  نآ  رب  متساخرب و 

غبصا يا  دومرف : سپس  داهن ،  نم  ناتشگنا  نایم  رد  ار  شناتشگنا  نم و  تسد  رد  ار  شکرابم  تسد  فک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . هتابن نب 

داشرإ ، 90 یفطـصملا : هراشب  زا  لقن  هب  ح 77  54/27 ح7 و ص 106  راونألا :  راـحب  سلجم 6 ،  ح 11   156 یـسوط :  یلاما  - 1
نب ّیلع  ترـضح  زا  ح 120 »  124 نساـحم :  » باـتک رد  هللا  همحر  یقرب  دـیوگ :  مجرتم  ح 35 .  592 مارملا : هیاـغ  ، 77/2 بولقلا :
هنیب تناک  ءانحشل  انّودع ال  يداعو  اّنم  اهبیـصی  ایندل  انّبحأ ال  نم   : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نیـسحلا 

هب هن  درادب  تسود  ار  ام  هک  یسک  « . » مالسلا امهیلع  ّیلعو  میهاربإو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  عم  همایقلا  موی  هَّللا  یتأ  هنیبو 
يادرف تسا ،  نآ  وا و  نیب  هک  یترودـک  هنیک و  رطاخ  هب  هن  درادـب  نمـشد  ار  اـم  نمـشد  و  دوش ،  رادروخرب  اـم  زا  هک  اـیند  رطاـخ 
رـضاح راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  میهاربا و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هارمه  هب  تمایق 

« . دوش
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 : دومرف نانمؤم .  ریما  يا  متسه  امش  نامرف  هب  شوگ  دیئامرفب ،  یلب  مدرک :  ضرع 

.دبزلا نم  نیلأو  دهشلا  نم  یلحأو  جلثلا  نم  دربأ  رهنلا  نم  هاقسو  یلعألا ، قیفرلاب  هَّللا  نم  ناک  هَّللا  ّیلو  تام  اذإف  هَّللا ، ّیلو  انّیلو  ّنإ 

و تفرگ ،  دهاوخ  ياج  یلاعت  قح  تمحر  راوج  رد  دور  ایند  زا  هک  یماگنه  و  تسا ، اراد  ار  ادـخ  تیالو  ام  تیالو  لها  هک  نادـب 
.دناشونب وا  هب  دشاب  رت  مرن  هرک  زا  رت و  نیرش  لسع  زا  رتدرس و  خی  زا  نآ  یندیشون  هک  يا  هناخدور  زا  دنوادخ 

؟ تسا نینچ  دشاب  مه  راک  هنگ  رگا  امش ،  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 

 : دیامرف یم  هک  يا  هدناوخن  نآرق  ایآ  دشاب ، راک  هنگ  هچ  رگ  یلب ، دومرف :

.(1)« ًامیحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  تانَسَح  مِِهتائِّیَس  هَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُاف  »

« . تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنک و  یم  لیدبت  باوث  اه و  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ناهانگ  دنوادخ  »

دشاب اه  گیر  ددع  ایرد و  فک  هزادنا  هب  وا  ناهانگ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  رگا  دراد  ار  ام  تیالو  هک  یسک  غبصا ؛  يا 
(2) .دزرمآ یم  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ، مهیلع  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   - 19  / 670
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو 

ام ّالإ  دابعلا ، ملاظم  نم  مهیلع  ام  تیبلا  لهأ  انّیبحم  نع  لّمحتیل  یلاعت  هَّللا  ّنإو  تانسحلا ، فعاضیو  بونذلا ، رّفکی  تیبلا  لهأ  انّبح 
(3) .تانسح ینوک  تائّیسلل : لوقیف  .نینمؤملل  ملظو  رارضإ  یلع  اهیف  مهنم  ناک 

و دنک ، یم  ربارب  دنچ  ار  اه  یبوخ  دناشوپ و  یم  ار  ناهانگ  تیب  لها  ام  یتسود 

هیآ 70. ناقرف ،  هروس  - 1
280/34 ح 1024. راونألا :  راحب  ، 60 صاصتخإلا : - 2

 . 100/68 ح 5 راونألا :  راحب  سلجم 6 ،  164 ح 26  یسوط :  یلاما  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ای ندناسر  ررـض  نآ  رد  هچنآ  رگم  دراد  یمرب  تسا  ناگدنب  هب  تبـسن  یهدـب  هچنآ  ام  ناتـسود  شود  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
 . دنوش باوث  اه و  یبوخ  هب  لیدبت  هک  دهد  یم  روتسد  وا  ناهانگ  هب  دوخ  تردق  هدارا و  هب  سپ  تسا  هدوب  نانمؤم  هب  یمتس 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ریـسفت  باتک  رد  هللا  همحر  میهاربا  نب  تارف   - 20  / 671
یلع هب  یهاگن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دنتـشاد ، فیرـشت  هّکم  رد  جح  ماّیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو و 

: دومرف دومن و  مالسلا  هیلع 

هب وت  نم و  زا  نآ  رد  هک  درک  لزان  نم  رب  يا  همکحم  هیآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  یلع ، يا  تلاحب  اشوخ  داب و  وت  ياراوگ 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  و  تسا ، هدش  دای  يواسم  روط 

 . دوب هعمج  زور  هفرع و  زور  نآ  و   ، (1)« ًانید َمالْسإلا  مَُکل  ُتیضرَو  یتَمِْعن  مُْکیَلَع  تْمَْمتأو  مُکَنید  مَُکل  ُْتلَمْکأ  مْوَْیلا  »

: دهد یم  ربخ  نم  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا 

.رونلا نم  اهلئاحر  بئاجن  یلع  لاجر  ریغ  ًانابکر  همایقلا  موی  کتعیشو  کثعبی  هَّللا  ّنإ 

تسا رون  زا  نآ  زاهج  هک  دنراوس  ییاهرتش  رب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دراو  تمایق  هصرع  رد  ار  تنایعیش  وت و  دنوادخ  تمایق  يادرف 
 . دنا هدز  وناز  نانآ  ياهربق  رانک  رد  و 

یم هار  هب  تشهب  فرط  هب  مظنم  ياه  فص  رد  دنوش و  یم  راوس  اهنآ  و  دیوش ، راوس  ادـخ ؛  ناتـسود  يا  دوش : یم  هتفگ  ناشیا  هب 
اهنآ ياـه  تروص  هب  دزیخ و  یمرب  يداـب  دنـسر  یم  یهاـگلزنم ) ره  هب  اـی   ) رـشحم هب  یتقو  یتسه ، اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  وت  دـنتفا و 

یمرب دایرف  و  دنک ، یم  ندـیزو  نانآ  هرهچ  رد  کشم  يوب  شوخ  رطع  هاگنآ  و  دوش ، یم  هتفگ  هریثم »  » نآ هب  هک  دـنک  یم  تباصا 
 . میتسه نّویولع  ام  هک  دنروآ 

دیشاب و یم  نمیا  دیتسه  نّویولع  امش  رگا  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  باوج  رد 

هیآ 3. هدئام ،  هروس  - 1
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(1) .تشاد دیهاوخن  یهودنا  تسین و  امش  رب  یساره  هنوگ  چیه  زورما 

 : تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ   - 21  / 672

(2) .باسح ریغب  هّنجلا  هلخدأو  بونذلا ، هل  هَّللا  رفغ  مالسلا  هیلع  ّیلعل  ًاّبحم  حفاص  نم 

یـسررب باسح و  نودب  ار  وا  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک  هحفاصم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  زا  یکی  اب  سک  ره 
.دنک دراو  تشهب  هب 

 . 133/36 ح 86 راونألا :  راحب  120 ح 126 ، تارف : ریسفت  - 1
تیاور لیذ  اجنیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  316 ح 317 . یمزراوخ : بقانم  115/27 ح 90 ، راونألا :  راحب  هبقنم 39 ،   69 هبقنم : هئام  - 2

 . تسا هدرواین  ار  نآ  لّوا  تمسق  هدرک و  لقن  ار 
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باتک همتاخ 
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یم هتـشگرس  ناریح و  ار  اه  لقع  هک  میدرک  رکذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بقاـنم  زا  باـتک  نیا  رد  هچنآ  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
همشچرس یهلا  ضیف  عبنم  زا  یگمه  دنرادروخرب  اهنآ  زا  ناراوگرزب  نآ  میدرکن و  رکذ  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  يا  هرطق  نآ  دزاس و 
 . مینادب تسا  هسّدقم  تاوذ  نآ  قلاخ  هک  دنوادخ  تمظع  رب  لیلد  ار  نآ  ام  هک  تسا  راوازس  تسا و  هدومن  شوارت  هتفرگ و 

: تسا هتفگ  نابز  یسراف  رعاش 

دیدن ملاع  نیا  رد  سک  فسوی  نسح 

دیرفآ فسوی  هک  دراد  نآ  نسح 

نادـناخ هب  یحو  قیرط  زا  هدومرف و  ماهلا  شدوخ  هچنآ  رگم  مییوگب  نخـس  وا  تمظع  هرابرد  مینک و  یخاتـسگ  میرادـن  قح  اـم  و 
دـنرتاناد و تسا  هناخ  رد  هچنآ  هب  نآ  لها  هناخ و  بحاص  هک  اریز  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تلاسر و 

 . تسا زجاع  نآ  فصو  زا  نابز  دنک و  یم  نادرگرس  ار  اه  لقع  هک  دنا  هدومرف  یبلاطم  وا  تمظع  هرابرد  ناشیا 

 : تسا هتفگ  نابز  یسراف  رعاش 

بالگ کشم و  هب  ناهد  نتسش  هبترم  رازه 

تسا یبدا  یب  لامک  ندرب ، وت  مان  زونه 
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رایسب نآ  مینک و  افتکا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تاملک  هب  طقف  باب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  هچنآ  سپ 
 . تسا دایز 

وا ار  شنیرفآ  هک  اریز  تسا ،  هدش  هدیمان  گرزب  ینعی  میظع  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنا :  هدومرف  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا 
(1) .تسا هدیرفآ  هداهن و  انب  وا  ار  میظع  شرع  هدیشخب و  یتسه 

(2)  . تسا هداد  رارق  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  تمظع  رکذ  رد  ار  یّلقتسم  باب  دیحوت »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش  و 

: دیامرف یم  هک  تسا  اعد  نمض  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  راتفگ  هلمج  نآ  زا  و 

(3) .هتمظع بئاجع  یضقنتال  نم  ای 

 . دریذپ یمن  نایاپ  وا  تمظع  ياه  یتفگش  هک  یسک  يا 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هلمج  نآ  زا  و 

(4) .نیکلاهلا نم  نوکتف  کلقع  ردق  یلع  هناحبس  هَّللا  َهمظع  رِّدقتالو 

 . دش یهاوخ  كاله  هک  نکم  شجنس  نازیم  نآ  اب  نکم و  يریگ  هزادنا  دوخ  کچوک  لقع  اب  ار  ادخ  یگرزب  تمظع و 

ماـمت رب  هک  تسا  راـگدرورپ  سّدـقم  دوجو  درادـن  یطرـش  دـیق و  هنوـگچیه  هک  قـلطم  میظع  میوـگ : یم  راـگدرورپ  تناعتـسا  اـب 
ددع رادقم و  اب  هک  تسین  یتمظع  وا  تمظع  دراد و  مات  رایتخا  اهنآ  یتسین  یتسه و  هب  تبسن  تانکمم 

رطس 4.  208/4 راونألا :  راحب  - 1
باب 38.  275 دیحوتلا :  - 2

نامز ره  دسیون :  یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شیامرف  نیا  نایب  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  مجنپ .  ياعد  هّیداّجـسلا :  هفیحـصلا  - 3
يّدـح هب  و  هدوب ،  هتفاینرد  نآ  زا  شیپ  هک  دـبای  یم  رد  یبلاطم  دـشیدنا  یم  وا  تقلخ  ياه  یتفگـش  تردـق و  راثآ  هراـبرد  ناـسنا 
ناریح نآ  رد  هشیدـنا  لقع و  هک  دوش  یم  رهاظ  شیارب  یبیجع  ياه  یتفگـش  شنیرفآ  راثآ  زا  زور  ره  انامه  و  ددرگ ،  یمن  یهتنم 

 . دوش یم  نادرگرس  و 
106/57 ح 90. راونألا :  راحب  حابشأ ، هبطخ  هب  فورعم  هبطخ 91  هغالبلا : جهن  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 968 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_884_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_884_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_884_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_884_4
http://www.ghaemiyeh.com


885 ص :

هک تسا  یلامک  زا  ترابع  وا  تمظع  هکلب  دوش  فیـصوت  دادـعت  رادـقم و  هب  هکنیا  زا  تسا  هّزنم  وا  سدـقم  تاذ  اریز  دوش ،  ناـیب 
ادـخ رکف  هب  دـشیدنا و  یم  تمظع  نآ  هرابرد  ناسنا  هاگ  ره  و  دـشاب ، یم  اراد  تسا  تیاـهن  یب  تهج  ره  زا  هک  وا  دودـحمان  تاذ 

هاگره هکلب  تسا  نایاپ  یب  یهانتمان و  تهج  ره  زا  هک  دـبای  یمرد  تسا  وا  تردـق  تمکح و  ياـیوگ  هک  وا  راـثآ  زا  دور  یم  ورف 
رد وا  زا  يرتـشیب  تمظع  دـنک  یط  ار  تفرعم  لزاـنم  زا  یلزنم  ددرگ و  روانـش  وا  تمظع  زا  ییاـیرد  رد  دوخ  رکف  اـب  تفرعم  لـها 
هب دوـمیپ و  ار  تفرعم  لـحارم  یتـقو  و  درب ، یم  وا  تمظع  هب  یپ  هتـسناد  یم  ًـالبق  هچنآ  زا  شیب  دـنک و  یم  ساـسحا  دوـخ  دوـجو 

یناوتان زجع و  وا و  يالاو  تمظع  هب  فارتعا  شدوجو  مامت  اب  دیـسر  دوش  یمن  رّوصت  شیارب  نآ  زا  رتالاب  هک  تفرعم  هّلق  نیرتالاب 
 . دنک وا  تخانش  زا  دوخ 

هب هطاحا  هک  يروط  هب  تسا  هشیدنا  لقع و  ّدح  زا  وا  نأش  نتـسناد  رترب  راگدرورپ  تمظع  دـنا : هتفگ  قیقحت  لها  زا  یـضعب  اذـل  و 
(1)  . دوشن كاردا  دشابن و  روصت  لباق  شتاذ  تقیقح  وا و  دوجو  هنُک 

هکنیا دشاب و  یم  شرّوصت  هدنب و  داقتعا  هب  تبسن  وا  يارب  یبسن  یتفص  راگدرورپ  تمظع  انامه  دنا : هتفگ  نافرع  لها  زا  یـضعب  و 
تمظع هب  دوجو  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ  ات  تسین  يدوجو  یلاعت  قح  دوجو  رانک  رد  هنرگ  دناد و  یم  تباث  ار  يدوجو  وا  ریغ  يارب 

.ددرگ فصو  دوش و  فیرعت 

هتفص ردق  نوفـصاولا  كردی  نأ  نم  ّلجأ  هَّللا  تسا :  هدومرف  ربکا » هَّللا   » يانعم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم  يالوم  - 1
فیـصوت هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ   . » هلالج هتمظع و  ردق  یلع  مهردق ال  یلع  نوفـصاولا  هفـصی  اّمنإو  هب ، فوصوم  وه  يذـّلا 

فصو ار  وا  شیوخ  نأش  هزادنا  هب  ناگدننک  فیصوت  انامه  و  دننک ،  كرد  تسا  فوصوم  نآ  هب  هک  ار  یفـصو  هزادنا  ناگدننک 
تلهذو نیبّرقملا ، کتکئالم  راصبأ  تراحو   : » دیامرف یم  اعد  نمض  رد  و  راگدرورپ . » یگرزب  تمظع و  نأش و  هزادنا  هب  هن  دننک 

ياعد رد  و  تسا . » وت  تمظع  هشیدنا  رد  ناشیرپ  ناشیا  لقع  نادرگرس و  بّرقم  ناگتـشرف  ناگدید  « ، » کتمظع رکف  یف  مهلوقع 
« . دیسر دنهاوخن  وت  تمظع  هنک  هب  ناگدننک  فیصوت  زگره  « ، » کتمظع هنک  نوفصاولا  غلبیال   : » تسا هدومرف  رگید 
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تـسا رتگرزب  زیچ  ره  زا  دنوادخ  تفگ : هک  یـسک  باوج  رد  هک  دنک  یم  دـییأت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  ار  راتفگ  نیا  و 
: دومرف

.ددرگ نآ  هب  سایق  ات  یلاعت  قح  دوجو  رانک  رد  تسه  يزیچ  ایآ  و 

 : تسا هدش  دراو  انعم  ود  ربکا » هَّللا   » ریسفت رد  و 

(1)  . تسا ام  فیصوت  زا  رتگرزب  دنوادخ  هکتسنیا  شیانعم  دنا : هدومرف  هکنیا  یکی 

اب شدوخ  يارب  ناسنا  یلو  تفاـی ،  تسد  وا  تفرعم  هب  دوش  یمن  (2) و  تـسا ام  كرد  زا  رتگرزب  دنوادخ  دنا : هدومرف  هکنیا  رگید 
یم تباث  ار  لقتسم  ياهدوجو  نآ  دارفا  ملاع و  يارب  یلایخ  دوجو  نآ  هطـساوب  دنک و  یم  روصت  ار  یلقتـسم  دوجو  شلایخ  تردق 

دوخ و دوجو  رد  ار  دوبمک  فعـض و  نوـچ  و  دـنک ، یم  فـصو  تمظع  هب  اـهنآ  اـب  ساـیق  رد  ار  یلاـعت  قـح  دوـجو  هاـگنآ  دـنک ،
: هدش هتفگ  تهج  نیمه  رطاخب  درب و  یم  یپ  یلاعت  قح  تمظع  هب  رتشیب  درک  هدهاشم  رگید  تادوجوم 

ساسحا ار  دوخ  فعـض  زاین و  رقف و  دنکـشب و  ار  دوخ  هزادنا  ره  و  تسا ، ملاع  نیا  رد  یلاعت  قح  ندنام  ناهنپ  ببـس  ناسنا  روهظ 
 . ددرگ یمرهاظ  شیارب  وا  یگرزب  تمظع و  یلاعت و  قح  دوجو  دنک 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  هدش  دراو  راگدرورپ  تمظع  رد  هک  یتایاور  هلمج  زا 

هتمظع یلإ  اورظنت  نأ  متدرأ  اذإ  نکلو  هَّللا ، یف  رّکفتلاو  مکاّیإ 

188 ح 226. نساحملا : 219/93 ح2 ، راونألا :  راحب  ، 10 رابخألا : یناعم  366/84 ح 20 ، راونألا :  راحب  ، 117/1 یفاکلا :  - 1
یم هچ  نّذؤم  دیناد  یم  ایآ  تسا :  هدومرف  یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نمض ح 345 .  345/18 راونألا :  راحب  - 2
نآ يانعم  رد  ار  یناوارف  هوجو  هاگنآ  تسا و  يدایز  یناـعم  ربکا » هَّللا   » شا هتفگ  يارب  دومرف -  هک  اـجنآ  اـت  داد  همادا  و  دـیوگ - ؟

 . 131/84 ح 24 راونألا :  راحب  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  درک .  رکذ 
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(1) .هقلخ میظع  یلإ  اورظناف 

وا گرزب  شنیرفآ  هـب  دـیربب ، یپ  دـنوادخ  تـمظع  هـب  دـیتساوخ  هاـگره  یلو  دـیزیهرپب  دـنوادخ  تاذ  دروـم  رد  ندرک  هشیدـنا  زا 
.دیرگنب

* * *

نیمه تفر ،  نوریب  نتفرگ  وضو  يارب  ناهاگرحس  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک :  تسا  هدرک  لقن  راربألا » عیبر   » باتک رد  يرـشخمز 
رد يا  هنوگ  هب  دوـمن و  ناگراتـس  هاـم و  نامـسآ و  هب  یهاـگن  درک و  دـنلب  ار  رـس  درک ، بآ  فرظ  رد  ار  دوـخ  كراـبم  تسد  هک 

.دوب هدنام  بآ  فرظ  رد  ترضح  نآ  تسد  زونه  درک و  زاغآ  ار  ناذا  نّذؤم  دش و  حبص  هک  تفر  ورف  رکف  هب  اهنآ  شنیرفآ 

رد نم  نم ، ياقآ  يا  نم ، رورـس  يا  تفگ : یم  نینچ  دوب و  هداتـسیا  ایرد  طسو  رد  یـصخش  مدینـش  تسا :  هتفگ  يرـصم  نونلاوذ 
سونأم وت  اب  هک  تسیک  يرادن ، يا  هدننک  ترایز  هک  یمدمه  نیشنمه و  نودب  هناگی و  هاشداپ  وت  متسه ، اه  هریزج  اهایرد و  تشپ 

ار ینامـسآ  ایآ  دوشن ؟ نادرگرـس  ّریحتم و  دنک و  رکف  وت  تردق  ياه  هناشن  رد  هک  تسیک  ای  دنک ؟ ادـیپ  هار  وا  هب  یتشحو  دـشاب و 
هک ار  یبآ  نیا  و  يا ، هتشارفارب  نامدرم  رس  يالاب  رد  هک  ار  ندورگ  خرچ  نیا  ،(2) و  تسا ییاههار  شنورد  رد  يدرک و  رارقرب  هک 
یب یئاتکی و  رب  یمکحم  لیلد  کی  ره  يا  هداتـسرف  ورف  يا  هدنراد  زاب  نودـب  هک  ار  يداب  نیا  و  يا ، هتخدـنا  هار  هب  يربهار  نودـب 

؟ تسین وت  یئاتمه 

یبوخ رب  ینشور  یلیلد  نودرگ  خرچ  اهناشکهک و  تارک و  نیا  و  دنتـسه ، وت  هدیرفآ  هک  دننک  یم  تلالد  یبوخ  هب  اه  نامـسآ  اّما 
تمظع ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  نامسآ  شرغ  دعر و  اّما  و  دنا ، هتشگ  هدنکارپ  وت  تاکرب  میـسن  زا  اهداب  اّما  دنـشاب ، یم  وت  شنیرفآ 

هدرتسگ يرتسب  نوچ  هک  نیمز  اّما  و  تسا ، وت 

 . 93/1 ح 7 یفاکلا :  - 1
هراتس نیا  ضرألا ، »...  یف  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یّتلا  موجنلا  هذه  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2

.تسا نیمز  يور  رد  هک  ییاهرهش  دننامه  تسا  ییاهرهش  تسا  نامسآ  رد  هک  اه 
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یبوخ هاوگ  ناتخرد  اّما  و  دنا ، هدش  هتفاکش  وت  تاملک  ینیریش  زا  اهرهن  اّما  دنک و  یم  ییامنهار  وت  تمکح  ملع و  تعسو  رب  هدش 
.دنک یم  یئامنهار  وت  ياه  يروآون  عارتخا و  راکتبا و  ندوب  لماک  رب  دیشروخ  اّما  و  دنتسه ،  وت  تقلخ  ییابیز  رب 

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هّیسیردا  هفیحص  رد  هلمج  نآ  زا 

یتیگ همه  دنارتسگب  ار  دوخ  لاب  کی  رگا  هک  تسا  هدیرفآ  يا  هتشرف  دنوادخ  هکتسنیا  وا  شنیرفآ  ياه  یتفگش  زا  زیچ  نیرتمک  و 
، تسا هتخورفارب  هلعـش و  زا  نآ  رگید  مین  تسا ، دمجنم  خی و  زا  نآ  هّثج  زا  یمین  هک  تسا  هدیرفآ  يا  هتـشرف  زین  و  دنک ، یم  رپ  ار 
ار هتخورفارب  ياه  هلعش  نآ  خی  هن  دنک و  یم  بآ  ار  خی  شتآ  هن  لاح  نیع  رد  تسین ، مه  يا  هدنرادزاب  عنام و  تمـسق  ود  نیا  نیب 

.دنک یم  شوماخ 

ره زا  دراد و  نابز  رازه  یس  یناهد  ره  رد  ناهد ، رازه  یس  یتروص  ره  رد  تروص ، رازه  یس  رس  ره  رد  رس ، رازه  یس  هتـشرف  نیا 
هب ار  ادـخ  دوش ،  یم  جراخ  یکرت )...  يدـنه ، یـسراف ، یبرع ، ام  حالطـصا  هب  مّلکت و  عون  رازه  یـس  ینعی   ) تغل رازه  یـس  نابز 

ندوتس ینعی   ) سیدقت عاونا  هب  دیوگ و  یم  حیبست  اوران ) تافـص  زا  یلاعت  قح  نتـسناد  هّزنم  راگدرورپ و  هیزنت  ینعی   ) حیبست عاونا 
وا شنیرفآ  تقلخ و  قئاقد  دنک و  یم  میظعت  دراد  هک  ییاه  تمظع  هب  ار  وا  و  دنک ، یم  شیاتس  الاو ) تافص  یکاپ و  هب  راگدرورپ 

شـشوک شالت و  راگدرورپ  حیبست  رد  تسا ، ناوارف  زین  وا  زا  رتگرزب  رایـسب و  یتسه  کلم  رد  هتـشرف  نیا  دننام  و  دنک ، یم  دای  ار 
یلاخ يدوجو  چیه  و  دنروخ ، یم  سوسفا  لاح  نیع  رد  دنلوغشم  یهلا  سیدقت  هب  هراومه  و  دنناد ، یم  رـصقم  ار  دوخ  دننک و  یم 

.تسین راگدرورپ  تردق  ياه  هناشن  تایآ و  زا 

تمظع راثآ  ملاع  نیرتگرزب  ردق  هب  دـنروآ  یمن  باسح  هب  ار  نآ  هک  يا  هرذ  و  دنرامـش ، یم  کچوک  ار  نآ  هک  يا  هشپ  رد  انامه 
يارب تسا  يرایـسب  ياـه  يراـک  تفارظ  قیاـقد و  اـه و  هتکن  و  دـننک ، هشیدـنا  نآ  رد  هک  یـصاخشا  يارب  هتبلا  تـسا ، هـتفهن  یهلا 

.دننک رّکفت  نآ  رد  هک  یناسک 
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فصو هک  متسه  نآ  زا  رتگرزب  نم  تسا و  نم  تمظع  رب  یمکحم  لیلد  نم و  تردق  زا  يا  هناشن  گرزب  ای  کچوک  يدوجوم  ره 
نم تسا ، زجاع  نم  فیصوت  زا  اه  نابز  و  نادرگرس ، نم  تمظع  رد  اه  لقع  دوش  وگتفگ  نم  یگنوگچ  تیفیک و  هرابرد  ای  موش ،

(1) .مشاب یم  نأشلا  میظع  هبترمدنلب و  نم  و  تسین ، نم  يارب  يدننام  لثم و  هک  متسه  يدنوادخ  نآ 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک 

(2) .ًاّریحت ّالإ  هبحاص  دادزیال  هَّللا  یف  مالکلا  ّنإف  هَّللا  یف  اومّلکتالو  هَّللا  قلخ  یف  اومّلکت 

يارب ینادرگرس  زج  ادخ  تاذ  رد  نفگ  نخـس  اریز  دینکن ، تبحـص  دنوادخ  تاذ  هرابرد  یلو  دینک ، وگتفگ  یهلا  شنیرفآ  هرابرد 
.درادن یلوصحم  هدنیوگ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 

، ضرألاو تاوامسلا  توکلم  امهب  فرعت  نأ  دیرت  هاّطغل ، هربإ  قرخ  هیلع  عضو  ول  كرصبو  هعبـشی  مل  رئاط  کبلق  لکأ  ول  مدآ  نبای 
(3) .لوقت امک  وهف  اهنم  کینیع  ألمت  نأ  تردق  نإف  هَّللا ، قلخ  نم  قلخ  سمشلا  هذهف  ًاقداص  تنک  نإ 

یم ار  وا  دـنهد  رارق  ینزوس  هت  وت  مشچ  کمدرم  رب  رگا  و  دـنک ، یمن  ریـس  ار  وا  دروخب  يا  هدـنرپ  ار  وت  بلق  رگا  مدآ ، دـنزرف  يا 
زا يا  هدـیرفآ  دیـشروخ  نیا  یـسانشب ، ینیبـب و  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  توکلم  ود ،  نآ  اـب  یهاوخ  یم  وت  فصو  نیا  اـب  دـناشوپ ،

.نک اشامت  ار  نآ  هطساو  نودب  و  نک ، رپ  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  ود  ییوگ  یم  تسار  رگا  تسا  دنوادخ  ناگدیرفآ 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  هرس  سدق  یحیرط 

 . 458/95 راونألا :  راحب  - 1
.37 نیظعاولا : هضور  92/1 ح1 ، یفاکلا :  - 2

 . 93/1 ح 8 یفاکلا :  - 3
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روتـسد هرابود  درک ، زاورپ  لاس  رازه  یـس  هتـشرف  نآ  نک ، زاورپ  هک  دومن  یحو  وا  هب  دیرفآ و  ار  يا  هتـشرف  شرع  ریز  رد  دنوادخ 
لاس رازه  یس  وا  و  هدب ، همادا  دوخ  زاورپ  هب  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  رگید  هبترم  درک ، زاورپ  رگید  لاس  رازه  یـس  وا  نک ، زاورپ  هک  داد 

.درک زاورپ  رگید 

.شرعلا نم  یناثلا  فرطلا  غلبت  مل  کلذک  روصلا  یف  خفنی  یّتح  ترط  ول  هیلإ  یحوأف 

.هدمحبو یلعألا  ّیبر  ناحبس  کلذ : دنع  کلملا  لاقف 

یهاوخن شرع  مود  فرط  هب  ینک  زاورپ  روط  نیمه  لیفارـسا  روص  ندـیمد  ات  رگا  دومرف : وا  هب  یحو  قیرط  زا  دـنوادخ  نآ  زا  دـعب 
.دیسر

« منک یم  شیاتس  دوخ  ساپـس  دمح و  هب  ار  وا  نم  هبترمدنلب و  راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  : » درک ضرع  هتـشرف  نآ  ماگنه  نیا  رد 
(1).

* * *

هک تسا  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دسیون : یم  یفلزلا » ملاعم   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاه  دّیس 
: دومرف

ولج و ار  دوخ  ياپ  کی  هداهن ، وناز  رب  ار  یناشیپ  هک  مدید  ار  لیفارسا  مدیـسر  متفه  نامـسآ  هب  نوچ  دندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یبش 
هب و  تسا ، هتـشگ  هداـمآ  نآ  رد  ندـیمد  يارب  تسا و  وا  ناـهد  رد  روـص  و  وا ، هناـش  يور  رب  شرع  هدیـشک و  بقع  ار  رگید  ياـپ 

.دیمد دهاوخ  روص  رد  وا  مشاب  هدیسرن  وا  هب  زونه  مدرک  نامگ  هک  دوب  ندیمد  ياّیهم  يردق 

: دومرف ترضح  نآ  دش ، لاؤس  لیفارسا  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و 

تعاس هس  زور  ره  دشاب ، یم  وا  هناش  يور  رب  شرع  متفه و  نیمز  ریز  شیاپ  ود  برغم و  رد  وا  رگید  لاب  و  قرشم ، رد  وا  لاب  کی 
رگا و  دوش ، یم  يراج  ییایرد  نوچمه  شنامشچ  کشا  هک  دیرگ  یم  نانچ  وا  سرت  زا  دنک و  یم  رکف  راگدرورپ  تمظع  هرابرد 

نینچ اب  و  دنک ، یم  بآ  زا  رپ  ار  نامسآ  ات  دزیرب ، نیمز  يور  رب  هک  دوش  هداد  هزاجا  وا  کشا  زا  ییایرد  هب 

نیظعاولا و و هضور  باـتک  زا  ار  نآ  ریظن  34/58 ح 54  راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  . 1190/2 نیرحبلا : عمجم  - 1
 . تسا هدرک  لقن  نیدلا » لامک   » باتک زا  فالتخا  یمک  اب  ار  يرگید  ثیدح  184/59 ح 27  رد ج : 
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.ددرگ یم  یکشجنگ  زا  رتکچوک  دنک و  یم  ینتورف  یهاگ  دراد  هک  یتبیه 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  ّیلع 

نامسآ هب  شهاگن  لیئربج  ناهگان  تشاد ، روضح  ترضح  نآ  دزن  رد  لیئربج  دوب و  هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دیدرگ هدنهانپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ًاروف  دش و  درز  نارفعز  دننام  درک و  رییغت  شا  هرهچ  گنر  داتفا و 

شدوجو هک  درک  هدهاشم  ار  يزیچ  دنکفا ، يرظن  دوب  هدرک  هاگن  لیئربج  هک  یتهج  نآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
يا درک : ضرع  دومن و  ربـمغیپ  هب  دوخ  يور  هاـگنآ  دیـسر ، نیمز  کـیدزن  اـت  دـمآ  دورف  و  تسا ، هدرک  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نیب 

و دیشاب ، لوسر  هدنب و  ای  لوسر ،  هاشداپ و  دیراد  تسود  ایآ  منک  لاؤس  ما  هدمآ  میامـش ، يوس  هب  راگدرورپ  هداتـسرف  نم  دّمحم ،
.دینک رایتخا  دیناوت  یم  دیشاب  لیام  هک  ار  مادک  ره 

يا درک : ضرع  دوب و  هتـشگرب  لّوا  لاـح  هب  شا  هرهچ  گـنر  وا  دومن ، لـیئربج  هب  یهاـگن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . شاب لوسر  هدنب و  ادخ ،  لوسر 

رد درک و  دنلب  ار  دوخ  تسار  ياپ  هتشرف  نآ  سپـس  .مشاب  لوسر  هدنب و  مهاوخ  یم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رارق مّوس  نامسآ  رد  تشادرب و  ار  تسار  ياپ  سپس  تشاذگ  مود  نامـسآ  رد  تشادرب و  اج  زا  ار  رگید  ياپ  و  داهن ، ایند  نامـسآ 

تیاهن رد  هک  يروط  هب  دـش  یم  کچوک  تفر  یم  رتالاب  هچ  ره  و  تشادرب ، مدـق  کی  ینامـسآ  ره  يارب  متفه و  نامـسآ  اـت  داد ،
.دیدرگ یکشجنگ  دننام 

هب يدش و  بارطضا  سرت و  راچد  یلیخ  هک  مدید  ار  وت  دومرف : درک و  لیئربج  هب  ور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
.تخادنا تشحو  هب  ارم  هک  درک  رییغت  تا  هرهچ  گنر  يردق 

یماگنه زا  دوب و  یهلا  هاگرد  نابرد  لیفارـسا  وا  دوب ؟ یـسک  هچ  وا  دیناد  یم  ایآ  نکن ، شنزرـس  ارم  ادخ ؛  ربمغیپ  يا  درک : ضرع 
ارف تمایق  مدرک  نامگ  دیآ  یم  نیئاپ  هک  مدید  نوچ  و  هدماین ، دورف  دوخ  ياج  زا  وا  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  هک 
لّوا لاح  هب  مگنر  متفرگ و  مارآ  دراد  امش  هب  تبسن  یتیرومأم  هک  متفایرد  نوچ  و  دوب ، نیمه  داد  رییغت  ارم  گنر  هچنآ  و  هدیـسر ،

رت کچوک  تفر  یم  الاب  هچ  ره  هک  دیدیدن  ار  وا  ایآ  تشگرب ،
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یهلا و هاـگرد  ناـبرد  نیا  دوش  یم  کـچوک  وا  تمظع  تبیه و  زا  دـنک  ادـیپ  یلاـعت  قح  هب  برق  یتـقو  يدوجوم  ره  و  دـش ؟ یم 
یحو قیرط  زا  دـنوادخ  یتقو  تسا  خرـس  توقای  زا  هک  دراد  ور  شیپ  رد  یحول  تسا ،  راـگدرورپ  ماـقم  هب  دوجوم  نیرت  کـیدزن 

ام هب  ار  نآ  سپـس  دـنک ، یم  نآ  هب  هاگن  وا  دـنک و  یم  دروخرب  لیفارـسا  یناشیپ  هب  حول  نآ  دـنک  رداص  ینامرف  ای  دـیوگب و  نخس 
باجح داتفه  وا  نم و  نیب  تسا ، اتکی  قلاخ  هب  قولخم  نیرتکیدزن  وا  میامیپ ، یم  نآ  هب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  ام  دـنک و  یم  ءاـقلا 

نیرتکیدزن هک  نم  و  تسا ، جراخ  فصو  هزادنا و  زا  هک  يّدـح  هب  دـنزجاع  ناگدـید  اهنآ  نیرتمک  ندـید  زا  هک  تسا  هلـصاف  رون 
(1) .تسا هلصاف  لاس  رازه  ریسم  وا  نم و  نیب  متسه  وا  هب  دوجوم 

* * *

: دنا هدومرف  یتیاور  نمض  رد  و 

: دنیوگ یم  هکنیا  زج  درادن  يراتفگ  چیه  دنراد -  شودب  ار  شرع  هک  یناگتشرف  ینعی  یهلا -  شرع  نالماح 

« . ضرألا تاوامسلا و  هتمظع  تألم  يوقلا  هَّللا  سوّدق  »

(2) .تسا هدرک  رپ  وا  یگرزب  تمظع و  ار  نیمز  اهنامسآ و  تسا و  اناوت  يوق و  هک  يدنوادخ  تسا  هبترمدنلب  كاپ و  ینعی 

* * *

: دنک یم  ضرع  دراد  هراشا  اتکی  دنوادخ  هب  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  لقن  هفیحص  رد  هک  ییاعد  نمض  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

(3)  ... . لاع ّلک  قوف  یلعألا ،  ّولعلا  کلف 

 ... . يرتالاو رترب و  ره  قوف  وت  تسا و  وت  نآ  زا  اهیرترب  نیرتالاب 

ای سوسحم  يدوجوم  ره  راگدـیرفآ  یتـسه و  همـشچرس  وا  اریز  دـشاب  نینچ  سدـقم  دوـجو  نآ  دـیاب  و  دـیوگ : هللا  همحر  فـلؤم 
وا و  دوش ، یمن  روصت  هجو  چیه  هب  يدوبمک  صقن و  هنوگ  چیه  شسّدقم  تاذ  رد  تسا و  لوقعم 

451/2 ح1. ناهرب :  ریسفت  250/59 ح 8 ،  راونألا :  راحب  ، 27/2 یمق :  ریسفت  - 1
19/58 ح 25. راونألا :  راحب  - 2

ءاعد 46. هّیداّجسلا : هفیحصلا  - 3
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وا میجنـسب ،  زیچ  نآ  هب  تبـسن  میریگب و  رظن  رد  يرگید  زیچ  اب  ار  وا  هکنیا  نودب  يدیق و  هنوگ  چیه  نودب  ینعی  تسا ، قلطم  قوف 
.تسا همه  زا  رترب  الاب و 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 

لوسر يزور  تخورف ، یم  رطع  اهنآ  هب  دیـسر و  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  نانز و  تمدـخ  هراّطع  بنیز 
: دومرف نز  نآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تشاد  روضح  زین  وا  دندش و  لزنم  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

 . يزاس یم  رّطعم  ار  ام  هناخ  یئآ  یم  ام  دزن  هاگره 

 . تسا هتخاس  وبشوخ  ار  هناخ  نیا  امش  دوجو  رطع  يوب  درک : ضرع 

اریز دشابن ، طولخم  یبّلقت و  دشاب ،  صلاخ  بوخ و  یشورف  یم  هک  یسنج  نک  یعس  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . ددرگ یم  یمدآ  تورث  لام و  رد  تکرب  ثعاب  يراگزیهرپ و  هناشن  يراکتسرد 

 . منک لاؤس  دنوادخ  تمظع  هرابرد  ات  ما  هدیسر  امش  تمدخ  هکلب  ما  هدماین  رطع  شورف  يارب  نونکا  درک : ضرع 

.درک مهاوخ  نایب  ار  وا  تمظع  زا  يا  هشوگ  تیارب  تسا و  هبترمدنلب  دنوادخ  دومرف :

نآ ریز  رد  هک  ینیمز  هب  تبـسن  دنتـسه  نآ  يور  رب  هک  یناسک  همه  تسا و  نآ  رد  هک  شتایوتحم  همه  اـب  نیمز  نیا  دومرف : سپس 
نابایب رد  يا  هقلح  لثم  رت  نیئاپ  نیمز  هب  تبـسن  دوخ  يدوجوم  همه  اب  ود  نیا  و  تسا ، روانهپ  تشد  کی  رد  يا  هقلح  دـننام  تسا 

.متفه نیمز  ات  روط  نیمه  تسا و  روانهپ  عیسو و 

نامه هب  زین  ار  نیمز  دیرفآ و  نامـسآ  تفه  دنوادخ   » (1)« َّنُهَْلثِم َضْرألا  َنِمَو  تاومس  َْعبَـس  قَلَخ  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
«. دومن قلخ  دادعت 

سورخ تشپ  رب  تسا  نآ  نوریب  نورد و  هچنآ  اب  هناگ  تفه  ياه  نیمز  نیا 

هیآ 12. قالط ،  هروس  - 1
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ود برغم و  رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  دراد  لاـب  ود  سورخ  و  تسا ، رواـنهپ  تشد  رد  يا  هـقلح  دـننام  نآ  هـب  تبـسن  تـسا و 
هرخـص رب  دنراد  دوخ  نوریب  نورد و  رد  هچنآ  اب  سورخ  هناگ و  تفه  ياه  نیمز  و  تسا ،  يدعب  اب  نآ  لصاف  ّدـح  نایم  رد  شیاپ 

نورد و رد  هچنآ  اب  هرخـص  سورخ ،  هناگ ،  تفه  ياه  نیمز  و  تسا ، روانهپ  یتشد  رد  هقلح  کی  دـننام  نآ  هب  تبـسن  تسا و  يا 
 ، سورخ هناگتفه ،  ياه  نیمز  و  تسا ،  روانهپ  یتشد  رد  هقلح  کی  دـننام  نآ  هب  تبـسن  تسا و  یهام  تشپ  رب  دـنراد  دوخ  نوریب 

.دشاب یم  روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح  کی  دننام  ایرد  نآ  هب  تبسن  یگمه  هدرک و  هطاحا  یکیرات  يایرد  ار  یهام  هرخص و 

کی دـننام  اوه  هب  تبـسن  اهنآ  همه  هدرک و  هطاحا  اوه  ار  کیرات  يایرد  یهاـم و  هرخـص ،  سورخ ،  هناـگ ،  تفه  ياـه  نیمز  نیا 
ینعی يرث  هب  تبـسن  اوه  هایـس و  يایرد  یهام ،  هرخـص ،  سورخ ،  نیمز ،  زا  دش  هتفگ  هچنآ  مامت  و  دـنروانهپ ، تشد  رد  يا  هقلح 

 . دنروانهپ تشد  رد  يا  هقلح  کی  دننام  نیمز  نیریز  هقبط 

نیمز اه و  نامسآ  رد  هچنآ   ، » (1)« يرَثلا َتْحَت  امَو  امُهَْنَیب  امَو  ضْرألا  ِیف  امَو  تاومـسلا  ِیف  ام  َُهل  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
« . تسا وا  زا  تسا  نیمز  ریز  ود و  نآ  نیب  ام  و 

: دومرف سپس  درک ،  فّقوت  يرادقم  دیسر  اجنیا  هب  هک  ترضح  مالک 

تبسن ناش  يدوجوم  همه  اب  دش  هتفگ  هچنآ  اب  يَرث  اوه و  کیرات ،  يایرد  یهام ،  هرخـص ،  سورخ ،  هناگ ،  تفه  ياه  نیمز  نیا 
تـسا نآ  نوریب  نورد و  رد  هچنآ  اب  ایند  نامـسآ  دش و  هتفگ  هچنآ  مامت  و  تسا ،  روانهپ  یتشد  رد  يا  هقلح  دـننام  ایند  نامـسآ  هب 

مّوس نامسآ  هب  تبسن  یگمه  نامسآ  ود  نیا  اب  دش  هتفگ  هچنآ  زین  و  تسا ، روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح  لثم  يدعب  نامسآ  هب  تبـسن 
نآ نوریب  نآ و  نایم  رد  هچنآ  هناگ و  تفه  ياه  نامـسآ  نیا  متفه ، نامـسآ  ات  روط  نیمه  و  تسا ، روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح  لثم 

امرس ياه  هوک  دزن  اهنیا  همه  زاب  تسا و  روانهپ  یتشد  رد  يا  هقلح  دننام  هدش  هتشاد  زاب  نیمز  لها  زا  هک  یئایرد  دزن  یگمه  تسا 
دننام فرب  و 

 . هیآ 6 هط ،  هروس  - 1
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.دنتسه روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح 

« . دراب ورف  گرگت  فرب و  نامسآ  ياه  هوک  زا  و   » (1)« دََرب نِم  اهیف  لابِج  ْنِم  ِءامسلا  نِم  ُلِّزَُنیَو  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

باجح داتفه  نآ  تسا و  روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح  دـننام  رون  ياه  باجح  دزن  هوک  ایرد و  نآ  اب  هناـگ  تفه  ياـه  نامـسآ  نیا  و 
ار اه  لد  هک  یئاوه  دزن  اه  باجح  هوک و  ایرد ،  نآ  اب  هناگ  تفه  ياه  نامـسآ  نیا  و  دنک ، یم  هریخ  ار  اه  مشچ  نآ  رون  هک  تسا 

یم روانهپ  تشد  رد  يا  هقلح  دـننام  یـسرک  هب  تبـسن  دـش  هتفگ  هچنآ  مامت  و  دـنروانهپ ، تشد  رد  يا  هقلح  دـنک  یم  هدز  تریح 
 . دنشاب

 . (2)« میظَعلا ُِّیلَعلا  وُهَو  امُهُظْفِح  هُدوُؤَیالَو  ضْرألاَو  تاومسلا  هُّیِسْرُک  َعِسَو  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

« . تسا گرزب  هبترمدنلب و  وا  تسا و  ناسآ  ادخ  رب  نآ  يرادهگن  ظفح و  و  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  همه  تعسو  هب  یسرک  »

 ، تسا روانهپ  یتشد  رد  هقلح  کی  دننام  راگدرورپ  شرع  هب  تبسن  دش  هتفگ  هچنآ  همه  زاب  و 

« . تفای ءالیتسا  شرع  رب  نامحر  دنوادخ   » (3)« يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

(4) «. هَّللاب ّالإ  هّوق  لوح و ال  ال   » و هَّللا » ّالإ  هلا  ال   » نتفگ هب  رگم  دننک  لّمحت  دنریگ و  شود  هب  ار  نآ  دنرادن  یئاناوت  ناگتشرف  و 

شناد فـالخ  نآ  رهاـظ  دنتـسه  نیمز  ریز  رد  هدـش و  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  یهاـم  سورخ و  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
ثیدـح رابتعا  اب  یتافانم  یلو  دـنا  هتفاین  نآ  زا  يزیچ  دـنا  هدومن  قیقحت  دـنا و  هدرک  شواک  هک  اـجنآ  اـت  اریز  تسا ،  زورما  يرـشب 

درک و لمح  لوقعم  یناعم  هب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  اریز  درادن ، 

هیآ 43. رون ،  هروس  - 1
 . هیآ 255 هرقب ،  هروس  - 2

 . تسا هدش  رکذ  153/8 ح 143  یفاک : رد  اجنیا  ات  تیاور  نیا  هیآ 5 .  هط ،  هروس  - 3
ار یلاکشا  دراد و  ینایب  حرـش و  ثیدح  لیذ  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  و  83/60 ح 10 ،  راونألا :  راحب  275 ح1 ، دیحوتلا : - 4

 . دینک هعجارم  اجنآ  هب  تسا ،  هدومن  فرطرب 
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 . دنتسه زمر  هیانک و  هراشا و  دنطّلسم  هریچ و  یعیبط  ياوق  نیا  رب  هک  يدام  ریغ  ياهورین  يارب  اهنیا  هک  تفگ 

* * *

ِْقلَخلاب انییَعَفأ   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رباج  زا  هرـس  سدق  قودص  خیش 
میتشگ ناوتان  هدـنامرد و  میدروآ ) یتسه  هب  یتسین  زا  ار  اهنآ  هک   ) لّوا شنیرفآ  هب  ایآ   » (1)« دیدَج ْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  یف  ْمُه  َْلب  لَّوألا 

 . مدرک لاؤس  دندیدج ، » شنیرفآ  زا  دیدرت  ّکش و  رد  ناشیا  هکلب 

رد ار  تشهب  لها  تخاس و  دوبان  ار  ملاع  نیا  شنیرفآ و  نیا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  یتقو  رباـج ؛  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم دوجو  هب  اه  نآ  نایم  رد  یتاـقولخم  دـنک و  یم  اـنب  ملاـع  نیا  زا  ریغ  يرگید  ملاـع  داد ، رارق  خزود  رد  ار  خزود  لـها  تشهب و 

 . دنکفا هیاس  اهنآ  رب  هک  نامسآ  نیا  زا  ریغ  ینامسآ  و  دریگربرد ، ار  اهنآ  هک  دروآ 

ادخب یلو  تسا ،  هدیرفاین  امش  زا  ریغ  يرـشب  ینک  یم  رکف  و  هدیرفآ ، ار  ملاع  کی  نیمه  طقف  دنوادخ  هک  ینک  یم  لایخ  وت  ایوگ 
(2) .یتسه اه  مدآ  اه و  ملاع  نآ  ياهتنا  رد  وت  تسا و  هدیرفآ  مدآ  رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه  دنوادخ  مسق 

* * *

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  بهو  نب  دیز  زا  هرس  سدق  قودص  خیش 

يانث دمح و  زا  سپ  دومن و  داریا  يا  هبطخ  ترضح  نآ  دش ، لاؤس  هبترمدنلب  راگدرورپ  تردق  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
: دومرف یهلا 

تقلخ رطاخب  درادن  ار  وا  شیاجنگ  نیمز  دیآ  دورف  دهاوخب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدیرفآ  یناگتشرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هک دنزادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  يرپ  یمدآ و  رگا  هک  دراد  یناگتشرف  و  دراد ، هک  یناوارف  ياهلاب  میظع و 

هیآ 15. هروس ق ،  - 1
 . 219/4 ح 2 ناهرب :  ریسفت  321/57 ح3 ، راونألا :  راحب  277 ح 2 ، دیحوتلا : 652 ح 54 ، لاصخلا : - 2
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.دنناوت یمن  شتروص  بیکرت  یئابیز  اه و  لصفم  نیب  يرود  رطاخ  هب  دننک  فصو  ار  وا 

هنارک هک  دراد  یناگتـشرف  و  تسا ،  هار  لاس  دـصتفه  وا  شوگ  یمرن  هناش و  ود  نیب  هلـصاف  هک  يا  هتـشرف  دوش  یم  فصو  هنوگچ 
دراد یناگتشرف  دنتسه ، وا  رمک  ات  اه  نامسآ  هک  دراد  یناگتـشرف  دنک ، یم  رپ  شندب -  مامت  اب  هن  شیاهلاب -  زا  یلاب  هب  ار  نامـسآ 

تشگنا يدوگ  رد  ار  اهبآ  مامت  رگا  هک  دراد  یناگتـشرف  دنتـسه ،  وا  يوناز  ات  اه  نیمز  هتفرگن و  رارق  یئاج  اوه  ّوج  رد  شمدق  هک 
یم یناوارف  راگزور  دنوش  هدـنکفا  شنامـشچ  کشا  رد  اه  یتشک  رگا  هک  دراد  یناگتـشرف  و  دراد ، شیاجنگ  دوش  هتخیر  وا  ماهبا 

(1) ...تسا راگدیرفآ  نیرتهب  هک  يدنوادخ  تسا  راوگرزب  كاپ و  و  دننک ؟  تکرح  دنناوت 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هرس  سدق  قودص  خیش 

، دـننک یم  دـنوادخ  شیاتـس  نوگانوگ  ياهادـص  اب  اهنآ  ندـب  ياه  هیال  زا  هیال  ره  هک  دراد  یناگتـشرف  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
دنراد یهلا  تبیه  زا  هک  یسرت  رطاخ  هب  دنروآ  یمن  نیئاپ  ناشیاه  مدق  فرط  هب  دننک و  یمن  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  ياهرس 

(2) .دننک یم  هک  یناوارف  هیرگ  و 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرس  سدق  قودص  خیش 

، دیدرگ دیدپان  نآ  زا  سپ  درک و  وگتفگ  لاعتم  راگدرورپ  تاذ  هرابرد  يزور  تشاد ، روضح  دوخ  هاگیاج  رد  ماقم  الاو  يا  هتشرف 
؟(3) تساجک نونکا  تفر و  اجک  هک  دشن  مولعم  و 

ار شرع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا  هرـس  سدق  قودص  خیش 
شیپ و  هدیرفآ ، هک  تسا  يزیچ  نیمراهچ 

 . 44 نیظعاولا : هضور  143/3 ح1 ، ناهرب :  ریسفت  178/59 ح 13 ، راونألا :  راحب  400 ح 109 ، لاصخلا : 277 ح3 ، دیحوتلا : - 1
142/3 ح4. ناهرب :  ریسفت  182/59 ح 22 ، راونألا :  راحب  280 ح6 ، دیحوتلا : - 2

265/3 ح 28. راونألا :  راحب  187 ح 219 ، نساحملا : 458 ح 19 ، دیحوتلا : - 3
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تسا و زبـس  رون  اـهرون  نآ  زا  دومن ، قلخ  فـلتخم  ياـهرون  زا  ار  شرع  هاـگنآ  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  ار  روـن  ملق و  اوـه و  نآ  زا 
خرـس رون  اـهرون  زا  رگید  تسا ، نآ  زا  یگنر  درز  ره  يدرز  تسا و  درز  روـن  اـهرون  زا  رگید  تسا ، نآ  زا  یگنر  زبـس  ره  يزبـس 
نیئاپ ات  شرع  يادتبا  هزادنا  هب  هقبط  ره  تماخض  داد ، رارق  هقبط  داتفه  ار  نآ  سپـس  .تسا  نآ  زا  یگنر  خرـس  ره  یخرـس  تسا و 
حیبست شیاتس  ساپـس و  هب  ار  ادخ  تسین  رگیدکی  هیبش  هک  ییاه  نابز  فلتخم و  ياهادص  اب  يا  هقبط  ره  تسا ،  نیمز  هبترم  نیرت 

هوک هنیآ  ره  دناسرب  تسا  نیئاپ  هچنآ  شوگ  هب  ار  شیادص  هک  دوش  هداد  هزاجا  اه  نابز  نآ  زا  یکی  هب  رگا  دـننک ، یم  سیدـقت  و 
.دنوش دوبان  یگمه  تسا  شرع  ریز  رد  هچنآ  دنور و  ورف  اهایرد  دنک و  ناریو  ار  اهژد  اهرهش و  اه ، 

دـناد و یمن  یـسک  دـنوادخ  زج  ار  ناشدادـعت  هک  تسا  هتـشگ  عمج  هتـشرف  ردـق  نآ  هیاپ  ره  رانک  دراد ، هیاـپ  نکر و  تشه  نآ  و 
ساسحا يزیچ  هتفرگ  رارق  وا  زا  رتالاب  رترب و  هچنآ  زا  رگا  دننک ، یمن  یتسـس  زگره  دنلوغـشم و  راگدرورپ  حـیبست  هب  ًامئاد  یگمه 

تمحر و سدق ،  تمظع ،  ءایربک ،  توربج ،  ياه  باجح  قوف  ام  ساسحا  نیب  وا و  نیب  دروآ ، یمن  تقاط  یندز  مهب  مشچ  دـنک 
(1) .دشاب یمن  نکمم  شفصو  تسین و  وگتفگ  ياج  اه  باجح  نیا  ياروام  و  دراد ، رارق  ملع 

* * *

راگدرورپ ندید  تیؤر و  هرابرد  نارگید  هچنآ  هب  تبـسن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دیمح  نب  مصاع  زا  هرـس  سدق  قودص  خـیش 
 . مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دننک  یم  تیاور 

ءزج کی  شرع  و  تسا ، شرع  رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  یسرک  و  تسا ، یـسرک  رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  دیـشروخ  دومرف :
دیشروخ زا  ار  ناشمشچ  دنیوگ  یم  تسار  رگا  تسا ،  رتِس  رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  باجح  و  تسا ، باجح  رون  ءزج  داتفه  زا 

(2) .دننک رپ  هدرکن  هطاحا  يربا  ار  نآ  هک  یتروص  رد 

* * *

25/58 ح 42. راونألا :  راحب  325 ح1 ، دیحوتلا : - 1
اجنآ هب  رتشیب  عالّطا  يارب  دراد ،  یحرش  نآ  لیذ  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  44/4 ح 22 .  راونألا :  راحب  108 ح3 ، دیحوتلا : - 2

 . دینک هعجارم 
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 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هرس  سدق  قودص  خیش 

ام هتمظع  رون  نم  ّلجوّزع  هَّللا  ینارأف  یل  فشکف  ّطق  لیئربج  هأطی  مل  ًاناکم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یب  غلب  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـُسا  اّمل 
.ّبحأ

رانک اه  هدرپ  میارب  هاگنآ  دوب ، هتشاذگن  مدق  اجنآ  رد  زگره  هک  دیناسر  یّلحم  هب  ارم  لیئربج  مدش  هداد  ریس  نامسآ  هب  هک  یماگنه 
(1)  . داد ناشن  نم  هب  دوخ  تمظع  رون  زا  تشاد  تسود  هک  يا  هزادنا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفر و 

* * *

: تسا هدومرف  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا  يروهشم  ثیدح 

(2) .هرصب هیلإ  یهتنا  ام  ههجو  تاحبس  تقرحأل  اهفشک  ول  هملظو ، رون  نم  باجح  فلأ  نیعبس  یلاعت  هَّلل  ّنإ 

زیچ همه  شلامج  راونا  دـنزب  رانک  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  یناملظ  ینارون و  باجح  رازه  داتفه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يارب  انامه 
.دنازوس یم  ار 

قح رد  باجح  هک :  تسا  نیا  شا  هصالخ  دـنا و  هتفگ  يداـیز  تاـملک  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  نیحراـش  دـیوگ : هللا  همحر  فلؤم 
یم هک  یـسک  تفگ : دـیاب  بلطم  قیقحت  يارب  و  تسین ، نکمم  ناگدـنب  هب  تبـسن  زج  نآ  ضرف  و  تسا ، لاحم  لاـعتم  راـگدرورپ 

کلاس يارب  نآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  یماقم  ره  و  دـنارذگب ، ار  یتاـماقم  دـنک و  یط  ار  یلحارم  دـیاب  دـنک  هَّللا  یلإ  كولـس  دـهاوخ 
روـن اـب  زج  هک  تسا  يزیچ  رازه  داـتفه  هب  نآ  ندرک  دودـحم  دراد و  تیاـهن  یب  یتاـجرد  بتارم و  تاـماقم  نآ  و  تسا ، باـجح 

 . تسا هدش  هدارا  دایز  يانعم  داتفه ،  زا  ای  و  دوش ، یمن  هدیمهف  تّوبن 

عمج هک  تافُرُغ  لثم  تسا  هجُـس  عمج  تاُحبُـس  دسیون : یم  قئاف  باتک  رد  يرـشخمز  تسا ، هدـمآ  تیاور  رد  هک  تاُحبُـس »  » اّما و 
نآ تسا و  هفرغ 

38/4 ح 15. راونألا :  راحب  108 ح4 ، دیحوتلا : - 1
رطس 5.  31/76 راونألا :  راحب  - 2
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تمظع لالج و  زا  هک  یتبیه  سرت و  رطاخ  هب  دنیوگ  یم  لیلهت  حیبست و  ار  ادـخ  دـننیب  یم  ار  نآ  ناگتـشرف  یتقو  هک  تسا  يراونا 
 . دننک یم  ساسحا  راگدرورپ 

یتقو اریز  دراد ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یتمظع  هوکـش و  اه و  یئابیز  تاحبُـس »  » زا دارم  تسا :  هتفگ  يرـشخمز  زا  ریغ 
« هرـصب هیلإ  یهتنا  اـمب  : » هلمج نیا  تسا و  وا  لاـثم  یب  تاذ  هجو ،  زا  دوصقم  و  هَّللا ،» ناحبـس  : » یئوگ یم  ینیبب  ار  وا  هجو  تمظع 
، دراد هطاحا  شنیرفآ  همه  هب  وا  یئانیب  اریز  تسا ،  تاقولخم  ماـمت  دوصقم  هک  دـنیب  یم  وا  هک  اـجنآ  اـت  ینعی  هدـمآ  تیاور  رد  هک 
هک یفیعـض  بیکرت  رطاخ  هب  دنازوس  یم  ار  تاقولخم  مامت  وا  تبیه  وا و  رون  دوش  فرطرب  وا  ندـید  زا  تسا  عنام  هچنآ  رگا  ینعی 

(1)  . داتفا نیمز  رب  شوه  یب  یسوم  دیشاپ و  مه  زا  هوک  هک  روط  نامه  دنراد 

* * *

 ، دش لاؤس  اه  باجح  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بهو  نب  دیز  زا  هرـس  سدق  قودص  خیش 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

لاس دصناپ  يرگید  اب  اهنآ  زا  کی  ره  نیب  و  تسا ، هار  لاس  دصناپ  ریسم  اهنآ  زا  کی  ره  تماخض  تسا ، باجح  تفه  اهنآ  نیلوا 
یباجح ره  و  تسا ، هلصاف  هار  لاس  دصناپ  ریـسم  يرگید  اب  اهنآ  زا  کی  ره  نیب  تسا ، باجح  داتفه  اهنآ  نیمّود  تسا ، هلـصاف  هار 

و تسا ، نایرپ  نایمدآ و  همه  يورین  هزادنا  هب  ناگتـشرف  نآ  زا  مادک  ره  يورین  هک  دراد  راد  هدرپ  راد و  باجح  هتـشرف  رازه  داتفه 
بآ رابغ ، درگ و  هوک ، یئانـشور ، دعر ، ناراب ، هتـسیرتکلا ،)  ) قرب ربا ، دود ، شتآ ، رون ، یکیرات ، زا  تسا ، فلتخم  اهباجح  سنج 

.تسا هار  لاس  رازه  داتفه  ریسم  باجح  ره  تماخض  تظلغ و  تسا ،  و ... 

ره نیب  تسا ،  هتشرف  رازه  داتفه  قدارس  ره  رد  تسا ، هدرپارس ) همیخ و   ) قدارس تصـش  نآ  هک  تسا  لالج  تاقدارـس  نآ  زا  دعب 
قدارس قدارس و 

.دراد دوجو  دش  رکذ  هچنآ  زا  يرتشیب  حیضوت  اجنآ  رد  و  ، 45/58 راونألا :  راحب  هب  دینک  عوجر  - 1
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قدارـس سدـق ، قدارـس  تمظع ، قدارـس  ءاـیربک ، قدارـس  تّزع ، قدارـس  نآ ، زا  دـعب  تسا ، هلـصاف  هار  لاـس  دـصناپ  ریـسم  رگید 
هار لاس  رازه  داتفه  رد  لاس  رازه  داتفه  ریسم  هزادنا  هب  نآ  تسا و  ّتینادحو  قدارس  و  دیفـس ، رون  قدارـس  رخف ، قدارـس  توربج ،

 . تسا رترب  یلعا و  باجح  نآ  زا  دعب  تسا ،

منامب و یقاب  نم  هک  دیاین  يزور  تفگ : رمع  درک ، رایتخا  توکس  داد و  نایاپ  ار  شمالک  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسر  اجنیا  هب  نوچ  و 
(1) .منیبن زور  نآ  رد  ار  وت 

* * *

: تفگ مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  هدش  دراو  یثیدح  نمض  رد 

 . اّنبر هجو  تاحبس  انتقرتحأل  اهدحأ  نم  انوند  ول  ًاباجح  نوعبس  شرعلا  نود  هَّلل 

یم ار  اـم  راـگدرورپ  لاـمج  راوـنا  میوـش  کـیدزن  اـهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هـک  تـسا  باـجح  داـتفه  شرع  تـشپ  رد  دـنوادخ  يارب 
(2) .دنازوس

* * *

: تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یسدق  ثیدح  رد  و 

 . (4) يرازإ همظعلاو  یئادر ،  (3) ءایربکلا

 . 45 نیظعاولا : هضور  39/58 ح1 ، راونألا :  راحب   ، 201 دیحوتلا : 401 ذ ح 109 ، لاصخلا : - 1
رطس 3.  45/58 راونألا :  راحب  - 2

یف ُءاـیِْربِکلا  ُهـَلَو   : » هدوـمرف شزیزع  باـتک  رد  و  تـسین ،  دـنوادخ  ریغ  راوازـس  نآ  تـسا و  داـیقنا  زا  ندوـمن  يرود  ءاـیربک » - 3
 ، تسین هتسیاش  نم  يارب  زج  تسا و  نم  هژیو  تفص  ینعی  تسا ، » وا  صوصخم  نیمز  نامسآ و  رد  یئایربک  « » ضْرَألاَو تاوامسلا 

؟  تسا یئایربک  راوازس  اجک  درادن  یئاناوت  يزیچ  رب  تسا و  كولمم  هک  یلیلذ  ناوتان  هدنب 
تـسا يا  هماج  رازإ »  « دـناشوپ و یم  ار  ندـب  همه  هک  تسا  يا  هّبج  هماج و  ءادر »  . » تسا هماج  یعون  مادـک  ره  رازا »  » و ءادر » - 4
تفـص هکنیا  يارب  هدـش  هدروآ  لَثَم  ثیدـح  رد  رازإ  ءادر و  دـسیون :  یم  هیاـهن »  » رد يرزج  دـناشوپ .  یم  ار  ندـب  نیئاـپ  همین  هک 

دننام دـنوش -  یم  فصّتم  ًازاجم  اهنآ  هب  ناگدـنب  یهاگ  هک  یتافـص  ریاس  دـننام  تسا و  راگدرورپ  صوصخم  تمظع  یئاـیربک و 
ار وا  دشاب  فصّتم  تفص  ود  نیا  هب  هک  یسک  اریز  تسا ،  هدرک  هیبشت  ءادر  رازإ و  هب  ار  تفص  ود  نیا  و  دنتسین .  تمحر -  تفص 

دهد یمن  تکرـش  رازا  ءادر و  رد  ار  يرگید  سک  چـیه  هکنیا  رطاـخب  دریگ و  یمربرد  ار  یمدآ  هک  ءادر  دـننام  دـنریگ ،  یمرب  رد 
،152/1 راونألا :  راحب   . » دشاب هتشاد  تکرـش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اب  تفـص  ود  نیا  رد  سک  چیه  تسین  هتـسیاش  هک  روطنامه 
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 . تسا هدنبیز  یلاعت  قح  سدقم  دوجو  رب  طقف  هک  تسا  يا  هماج  کی  ره  تمظع  یگرزب و 

تاذ هب  صاصتخا  هک  تسا  یتفـص  ود  تمظع  یگرزب و  هک :  تسا  هدش  لقن   (1) نافرع لها  زا  یضعب  زا  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
رد نم  اب  يا  هدیرفآ  چیه  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هدش  هدز  لاثم  رازا ) ءادر و  ینعی   ) ود نیا  هب  تیاور  رد  هکنیا  و  دراد ، دنوادخ  كاپ 

.درادن تکرش  یسک  ءادر  رازإ و  ندیشوپ  رد  ناسنا  اب  هک  روط  نامه  دنتسین  کیرش  تفص  ود  نیا 

 ، تسا وا  اب  مزـالم  هراومه  هک  تسا  یتفـص  زا  هیاـنک  درب و  یم  راـکب  يزاـجم  ینعم  رد  ار  نآ  هک  تسا  برع  ياـهزاجم  زا  نیا  و 
 . تسا هدیشوپ  يوقت  دهز و  زا  یسابل  ینالف  ینعی  يوقتلا » هسابلو  دهزلا  نالف  راعش  : » دنیوگ یم  هکنیا  لثم 

مرک تمحر و  نوچمه  تافـص  ریاس  دننام  تفـص  ود  نیا  هک  نیا  هب  تسا  هدومرف  هراشا  هدز  ءادر »  » و رازا »  » هب هک  یلاثم  نیا  رد  و 
ّزعلا  : » دـنا هدومرف  هک  ثیدـح  نیا  تسا و  وا  صوصخم  راـگدرورپ و  هژیو  هکلب  دور  راـکب  نارگید  رد  يزاـجم  روط  هب  هک  تسین 

(2)  . دراد نآ  دننام  یهیجوت  هرازإ » ءایربکلاو  هَّللا  ءادر 

* * *

: دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیس  ترضح  نیرکاذ ، تاجانم  رد 

(3) .كردقب يردقب ال  کل  يرکذ  ّنأ  یلع  كاّیإ ، يرکذ  نم  کتهّزنل  كرمأ  لوبق  نم  بجاولا  الول  یهلإ 

دای ارم  ینورکذا » : » يا هدومرف  نآرق  رد  هک  تسا  هدـش  رداص  وت  هیحان  زا  هک  تسا  ینامرف  رطاخب  منک  یم  دای  ارت  نم  هکنیا  ایادـخ 
دوبن بجاو  نم  رب  رگا  و  دینک ،

 . 210/73 و 211 راونألا :  راحب  هب  دینک  عوجر  - 1
تمظع و هماج  ّزعلاب ، » لبرـستو  ءایربکلاب ، يّدرتو  همظعلاب ، رّزأت   : » دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  نآ  دننام  يرگید  ثیدـح  و  - 2

 . تسا هدیشوپ  دوخ  هب  تّزع  یئایربک و 
 . هناگ هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  مهدزیس  تاجانم   151/94 راونألا :  راحب  - 3
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دای هکنآ  رب  هفاضا  متـسناد ، یم  نآ  زا  رترب  ار  وت  هّزنم و  دوخ  رکذ  زا  ارت  سدـقم  تحاس  هنیآ  ره  منک  تعاـطا  ار  وت  ناـمرف  نیا  هک 
دای ار  وت  تسا  وت  تمظع  هتـسیاش  راوازـس و  هک  هنوگ  نآ  مناوت  یمن  زگره  و  وت ، ردق  هب  هن  تسا  نم  دوخ  ردـق  هب  وت  زا  نم  ندرک 

.منک

* * *

 : تسا هدش  دراو  هیلع  هَّللا  تاولص  داّجس  ماما  ياهاعد  زا  یضعب  رد  زین  و 

(1)  ... . نیفصاولا ماهوأ  هتعن  نع  تزجع 

 . تسا ناوتان  زجاع و  وت  تمظع  نایب  تافص و  فیصوت  زا  ناگدننک  فصو  رادنپ  هشیدنا و 

دشاب و ّتیهام  ياراد  هک  تسا  يزیچ  دوش  یم  تفای  وا  دننامه  يواسم و  یتروص  ای  دراد  يدننام  لثم و  هچ  ره  هک  تسا  نشور  و 
.درادن دننام  وا  ياتمه  یب  تاذ  تسین و  ّتیهام  شیارب  دنوادخ 

* * *

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  و 

(2) .کسفن یلع  تینثأ  امک  تنأ  کیلع ،  ءانث  یصُحا  ال 

 . يا هدرک  فیصوت  يا و  هتفگ  انث  ار  دوخ  هک  یتسه  هنوگ  نامه  وت  مناوتان ،  زجاع و  وت  فیصوت  حدم و  زا 

« ، کـب هطاـحإلا  نع  ماـهوألا  تزجع  يذـّلا  تنأ  یهلا   : » تسا اـهاعد  نیا  هـلمج  نآ  زا  تـسا ،  ناوارف  اـهاعد  رد  نآ  دـننام  و  - 1
مل «. » 172/90 و 297 راونألا :  راحب   . » تسا ناوتان  وت  رب  ندرک  ادیپ  هطاحا  زا  لایخ  هشیدنا و  تردق  هک  یتسه  یسک  وت  ادنوادخ ! 

دودـحم ّتیفیک و  ياراد  ار  وت  ات  دـنک  یمن  ادـیپ  هطاحا  وت  رب  اه  هشیدـنا  اهرکف و  ...ًادودـحم ، » ًافّیکتم  دـجوتف  ماهوألا  کب  طحت 
 . دـنناوتان وت  یگنوگچ  هب  ندرب  یپ  زا  اـه  هشیدـنا  اـهرکف و  کـتّیفیک ، » نع  ماـهوألا  تزجع  «. » 223/100 راونألا :  راحب   » ...دـبایب

«. رطس 4  263/98 راونألا :  راحب  »
87/91 رخآ ،  رطس   267/90 راونألا :  راحب  هب  دـینک  هعجارم  ما ،  هتفای  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  تراـبع  نیا  - 2

شا هدجس  رد  درک و  هدجـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا :  هدش  دراو  یثیدح  رد  و  رطس 2 . رخآ و 159/93  رطس 
تینثأ امک  تنأ  کیلع  ءانث  یـصُحا  ال  کنم ، کب  ذوعأو  کـتبوقع ، نم  کـتافاعمبو  کطخـس  نم  كاـضرب  ذوعأ   : » درک ضرع 

هب وـت  زا  و  تشـشخب ،  وـفع و  هب  تتازاـجم  رفیک و  زا  و  تیدونـشخ ،  اـضر و  هب  وـت  بضغ  مشخ و  زا  ادـنوادخ !  کـسفن ، » یلع 
«. 170/85 ح7 راونألا :  راحب   . » يا هتفگ  انث  ار  دوخ  هک  یتسه  هنوگنآ  وت  مزجاع و  وت  يانث  حدم و  زا  مرب ،  یم  هانپ  تدوخ 
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: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

.نوفصاولا هفصی  ام  قوف  وه 

.تسا ناگدننک  فیصوت  فصو  زا  رترب  وا 

 . دوش یم  لماش  ار  ناگدننک  فیصوت  همه  ینعی  دوش ،  یم  هدافتسا  مومع  نآ  زا  هدرک ،  رکذ  مال  فلا و  اب  ار  نوفصاولا »  » نوچ و 

* * *

: میناوخ یم  ریبک  نشوج  ياعد  نمض  رد  و 

.هتمظع ءامسلا  یف  نم  ای 

 . تسا هتشگ  رهاظ  نامسآ  رد  وا  تمظع  راثآ  هک  یسک  يا 

* * *

هزادنا یگرزب  تعـسو و  تهج  زا  تسا ، راگدرورپ  تمظع  رب  یبوخ  لیلد  نوگانوگ  تاهج  زا  نامـسآ  دـنا : هتفگ  افرع  زا  یـضعب 
تئیه ملع  رد  هک  روط  نامه  تسا ،  نیمز  هرک  ربارب  نیدـنچ  ینیب  یم  یجنران  هزادـنا  هب  رود  زا  ار  نآ  هک  يدیـشروخ  اـنامه  شا ،

(1)  . تسا هدیدرگ  نایب 

هب سپــس  ینک ؟ یم  ناـمگ  هـچ   (2) دراد ماـن  یـسمش  هموـظنم  هـک  تـسا  نآ  زکرم  رد  دیـشروخ  هـک  يا  هموـظنم  هـب  تبـسن  سپ 
خرچ نیا  مامت  هب  تبسن  هرخألاب  و  يراد ؟ نامگ  هچ   (3) تسا نآ  ءزج  ام  یسمش  هموظنم  هک  یناشکهک 

نیمز هرک  مجح  ربارب  رازه  کی  دون و  دصیس و  نویلیم و  کی  دیـشروخ  مجح  دنا  هدروآ  لمعب  نادنمـشناد  هک  یتاقیقحت  قبط  - 1
هن دـص و  دیـشروخ  رطق  .دریگ  یم  ياج  دـشاب ) یهت  نایم  هکنیا  ضرف  هب   ) دیـشروخ نورد  رد  نیمز  هرک  ینعی 1,391,000  تسا 

رفـص تفه  تسیب و  نآ  رانک  رد  هک  ود  ددـع  ینعی   ) نت درایلیم  دراـیلیم  دراـیلیم  ود  لداـعم  هک  ار  نآ  نزو  و  نیمز ، هرک  رطق  ربارب 
هلصاف نیمز  زا  رتمولیک  نویلیم  هاجنپ  دص و  دودح  رد  دیشروخ  .تسا  نیمز  نزو  ربارب  رازه  یس  دصیـس و  دنا  هدرک  دروآرب  دشاب )

یم ام  هب  نآ  رون  هیناث  تسیب  هقیقد و  تشه  تّدم  رد  دیامیپ  یم  هار  رتمولیک  رازه  دصیـس  هیناث  ره  رد  رون  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد و 
.دسر

دنترابع دیشروخ  زا  هلصاف  بیترت  هب  تاراّیس  نآ  دنیوگ ، یـسمش  هموظنم  دنـشدرگ  رد  نآ  رود  هب  هک  یتاراّیـس  دیـشروخ و  هب  - 2
.نوتولپ نوتپن و  سوناروا ، لحز ، يرتشم ، خیرم ، نیمز ، هرهز ، دراطع ، زا :

نآ طسوتم  ناگراتس  زا  یکی  میتفگ  نآ  يارب  هک  یتایصوصخ  اب  ام  دیشروخ  هک  دراد  هراتـس  درایلیم  دص  رب  غلاب  ناشکهک  نیا  - 3
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، يرون لاس  هاجنپ  دـص و  ناشکهک  نیا  رطق  تسا ، هدـش  عقاو  نآ  زکرم  زا  يرون  لاس  رازه  یـس  هلـصاف  رد  و  دـیآ ، یم  باسح  هب 
نزو ربارب  درایلیم  تسیود  نآ  نزو  و  يرون ، لاس  رازه  جـنپ  لهچ و  ام  زا  نآ  هلـصاف  يرون ، لاس  رازه  هدزناـپ  اـت  هد  نآ  تماـخض 

.تسا دیشروخ 
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و داسف ، اب  هلباقم  رد  شدوجو  يرادیاپ  يرارق و  رب  تهج  زا  تسا  یهلا  تمظع  رب  لیلد  نامسآ  و  ینک ؟ یم  نامگ  هچ   (1) نودرگ
رد داسف  ندـش  ادـیپ  تارک و  یگنهامهان  بجوم  هک  يداضت  نتـشادن  دوجو  تهج  زا  و  ، (2) دراد هک  یتکرح  تیلاـعف و  تهج  زا 

شوماخ هک  اهنآ  ناوارف  رون  تهج  زا  (3) و  دشاب اهنآ  نایم 

دودح رد  دنک  یم  لاغـشا  ناشکهک  کی  هک  ییاضف  تسا ، هدیدرگ  فشک  اضف  رد  ناشکهک  نویلیم  رازه  دص  دادـعت  نونکات  - 1
ییاضف تعسو  هبساحم ،  زا  سپ  و  تسا ، يرون  لاس  نویلیم  ود  رواجم  ناشکهک  ود  نایم  هلصاف  و  تسا ، يرون  لاس  رازه  تسیود 

هک تسا  یفاـک  مقر  نیا  تمظع  كرد  يارب  و  تسا ، يروـن  لاـس  دراـیلیم  نوـیلیم  تسیب  تسیود و  هدـیدرگ  فـشک  نونکاـت  هک 
تسیود و دیاب  هجیتن  رد  و  دخرچب ، نیمز  هرک  رود  هبترم  تفه  هیناث  کی  رد  دناوت  یم  هک  تسا  ریـسلا  عیرـس  ردـق  نآ  رون  مینادـب 

میتفگ نونکات  هچنآ  تشاد  هجوت  دیاب  .دسرب و  نآ  رگید  فرط  هب  اضف  فرط  کی  زا  ات  دنک  یط  ار  هار  لاس  درایلیم  نویلیم  تسیب 
نامسآ شش  تایصوصخ  یگنوگچ و  زا  شناد  ملع و  تردق  زونه  تسا و  لّوا  نامسآ  زا  همه  اهنآ -  تمظع  اه و  ناشکهک  زا  - 

دوش و هتـشادرب  رگید  هتخانـشان  ياه  ناهج  هرهچ  يور  زا  هدرپ  شناد  ملع و  شرتسگ  هیاس  رد  يزور  دـیاش  و  تسا ؛ ناوتاـن  رگید 
شیانعم و  بِکاوَکلا » هَنیِزب  اینُّدلا  ءامَّسلا  اَّنَّیَز  ّانإ   : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  بلطم  نیا  لیلد  دوش .  انشآ  زین  رگید  نامسآ  شش  اب  رـشب 
فارتعا مه  رامولاپ »  » هناخدصر هیآ 6 .» تاّفاص ،  هروس   . » میدیشخب تنیز  ناگراتس  بکاوک و  اب  ار  نیئاپ  نامسآ  ام  هک  تسا  نیا 

يایند کی  زا  کچوک  هّرذ  زج  تسا  ناشکهک  نویلیم  اهدـص  ياراد  دـسر و  یم  رظن  هب  هک  یمیظع  ياـیند  نیا  ماـمت  تسا : هدرک 
.دشابن يرگید  يایند  مود  يایند  نآ  ياضف  سپ  رد  هک  میرادن  نانیمطا  زونه  تسین و  يرت  میظع 

کی ره  تسین  نوکس  فقوت و  لاح  رد  ینامسآ  تارک  زا  کیچیه  تسا و  ینامسآ  مارجا  ءاقب  لداعت و  یساسا  طرـش  تکرح  - 2
هیلک ددرگ  یم  یـشالتم  ًانآ  دـنک و  یم  دروخرب  رگید  تارکب  هتـشگ  جراخ  دوخ  رادـم  زا  ًاروف  دـنک  فقوت  يا  هظحل  رگا  اـهنآ  زا 
لاس رازه  یس  هلـصاف  رد  هک  دیـشروخ  ًالثم  دندرگ ، یم  ناشکهک  زکرم  رودب  میظع  رایـسب  ياه  هریاد  يور  رب  ناشکهک  ناگراتس 

تسیود ره  تّدم  رد  ار  دوخ  رادم  دنک و  یم  تکرح  رتمولیک  داتفه  تسیود و  هیناث  ره  رد  هدیدرگ  عقاو  ناشکهک  زکرم  زا  يرون 
رازه راهچ  رمع  تّدـم  رد  ار  نآ  دیـشروخ  هک  تسا  گرزب  يا  هزادـنا  هب  رادـم  نیا  دـیامیپ ، یم  هبترم  کـی  لاـس  نویلیم  تسیب  و 

هک تسا  هدـش  باـسح  مظنم و  قـیقد و  اـه  تـکرح  نـیا  ردـقنآ  .تـسا و  هدوـمیپ  راـب  هدـجیه  ًاـبیرقت  زا  شیب  دوـخ  هلاـس  نوـیلیم 
بش و تاعاس  رادقم  نیمز و  هرک  رد  فوسک  فوسخ و  هب  طوبرم  هدنیآ  ثداوح  شیپ  لاس  اههد  زا  دنناوت  یم  یکلف  نادنمـشناد 

.دننک يریگ  هزادنا  هبساحم و  ار  دیشروخ  هام و  بورغ  عولط و  زور و 
بیکرت دـشاب .  یم  زکرم  زا  زیرگ  هبذاج و  يورین  ود  بیکرت  هجیتن  دوخ  صوصخم  ياهرادـمرد  ینامـسآ  مارجا  هیلک  تکرح  - 3

يریگولج مهاب  اهنآ  كاکطصا  مداصت و  زا  اهنآ و  طوقس  زا  دراد و  یم  هاگن  دوخ  رادم  رد  ار  یئاضف  مارجا  هک  تسا  ورین  ود  نیا 
ود مداصت  لامتحا  دیوگ : یم  سانـش  هراتـس  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  هتفرگ  ماجنا  قیقد  يا  هزادنا  هب  ورین  ود  نیا  هبـساحم  .دنک  یم 

.تسا نامسآ  رد  هراتس  ود  مداصت  زا  رتشیب  تاجرد  هب  دننار  یم  شیپ  مارآ  سونایقا  يوس  ود  رد  هک  یئوراپ  قیاق 
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ادـص هب  نامـسآ  تسا : هدومرف  هنیمز  نیا  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  ناگتـشرف  یناوارف  تهج  زا  و  دوش ، یمن 
.تسا هدجس  ای  عوکر  لاح  رد  يا  هتشرف  هکنیا  رگم  تسین  یمدق  ّلحم  نآ  رد  دشاب ، وهایه  رپ  نینچ  هک  دراد  اج  تسا و  هدمآرد 

ًاصوصخم اهنآ  تکرح  تعرس  تهج  زا  و  ، (1) دنراد دشاب  یئاضتقا  لکـش  هب  هچرگ  نیئاپ  تارک  رب  هک  تسا  یتاریثأت  تهج  زا  و 
 . تسا ام  رت  کیدزن  تارک  تکرح 

یکلف ياملع  نیب  هک  یفالتخا  رب  انب  خسرف -  دص  راهچ  رازه و  ود  ای  خسرف  یـس  دصتفه و  رازه و  هیناث  ره  رد  اهنآ  دنا : هتفگ  اریز 
 . تسا هدروآرد  شدرگ  هب  هدیرفآ و  هچنآ  هب  تبسن  تسا  رتاناد  دنوادخ  و  دننک ،  یم  تکرح  دوخ  رادم  رد  دراد -  دوجو 

اّما و  مینادب ، مئاق  وا  دوجو  هب  ار  یتسه  تباث و  ار  شدوجو  هک  تسین  نیا  زج  راگدرورپ  تخانـش  زا  دوصقم  هک  مینادب  دیاب  سپس 
 . تسا لاحم  يرما  وا  تافص  تقیقح  تاذ و  یگنوگچ  هب  ندرب  یپ 

: تسا نکمم  هناگ  هس  ياههار  زا  یکی  هب  يزیچ  ره  نتخانش  بلطم : حیضوت 

ندرک ناریو  شتّیوـه و  ندرک  دوباـن  هـب  رگم   (2) نکمم يارب  تسین  نـکمم  نـیا  و  فراـع ، دزن  شروـضح  وا و  هدـهاشم  هـب   - 1
يارب نیا  و  شتّیدوخ ،

يا هرک  تروـص  هب  هنرگ  دـهد و  همادا  شدرگ  هب  دوـخ  تباـث  رادـم  رد  نیمز  هرک  هـک  دوـش  یم  ببـس  دیـشروخ  هبذاـج  ًـالثم  - 1
تروص هب  اهبـش  دـبات و  یم  ًامیقتـسم  اهزور  هک  دیـشروخ  زا  یـشان  ترارح  دـش ، یم  باترپ  يا  هشوگ  هب  اـضف  نیا  رد  نادرگرس 
.تسا تاـناویح  تاـیح  تکرح و  همادا  ناـهایگ و  وـمن  دـشر و  بجوـم  ددرگ  یم  زاـب  اـم  يوـس  هب  نیمز  يور  ماـسجا  رد  هریخذ 

زا ناگیار  روط  هب  هک  یترارح  رون و  يارب  دوب  رارق  رگا  و  دراذـگ ، یم  اه  ناسنا  رایتخا  رد  ناگیار  ملاـس و  رایـسب  يرون  دیـشروخ 
دراـیلیم و کـی  تعاـس  ره  رد  نیمز  يور  مدرم  دوب  مزـال  میزادرپـب  لوپ  قرب ،  یلوـمعم  ياـهب  قـبط  مینک  یم  تفاـیرد  دیـشروخ 

 . دنزادرپب لوپ  رالد  نویلیم  دصتفه 
بجاو نآ ؛  لـباقم  رد  تسا ،  هدیـشخب  وا  هب  يرگید  هـکلب  تـسین  شدوـخ  زا  شا  یتـسه  دوـجو و  هـک  یـسک  ینعی  نـکمم ؛  - 2

 . تسوا دوخ  زا  یتاذ و  شدوجو  هک  تسا  دوجولا 
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.دنتسین اهنآ  اب  هسیاقم  لباق  هکلب  دنرت و  فیعض  بتارم  هب  هک  نارگید  هب  دسر  هچ  ات  دوش ، یمن  لصاح  هّمئا  ناربمایپ و  زا  کیچیه 

تسا هتفگ  يراوزبس ؛  هک  روط  نامه  دوش ،  یم  هتفگ  یّمل » ناهرب   » نآ هب  هک  تسا  زیچ  نآ  ياه  ببس  اه و  ّتلع  نتخانـش  هب   - 2
: تسا مسق  ود  رب  ناهرب 

مسق مِّللاو  ِّنإلاب  انناهرب 

مل لولعملاب  هّلعلا  نم  ملع 

قبسأ ُّملو  ُّنإ  هسکعو 

قثوأ نیقیلا  ءاطعإب  وهو 

.دوش یم  ادیپ  لولعم  هب  ملع  ّتلع  زا  یّمل  ناهرب  رد  یّمل ، ناهرب  ّینإ و  ناهرب 

(1) .تسا رت  شخب  نانیمطا  نیقی  ندرک  ادیپ  رد  یّمل  ناهرب  و  میرب ، یم  ّتلع  هب  یپ  لولعم  زا  تسا  نآ  سکع  ّینا  ناهرب  و 

دوجو اریز  درادن ،  یلاعت  كرابت و  راگدورپ  سدق  تحاس  رد  يرثا  یّمل » ناهرب   » ینعی شور  نیا  دنا : هتفگ  قیقحت  لها  زا  یـضعب 
زا کی  ره  بیکرت  تروص  رد  نوچ  دوش ، یمن  رّوصت  وا  يارب  یجراخ  هچ  ینهذ و  هچ  یبیکرت  هنوگ  چیه  تسا و  ضحم  طیسب  وا 

شدوجو دوخ  وا  تسین و  دودحم  دنوادخ  و  دندرگ ، زاتمم  رگیدکی  زا  ات  دنـشاب  دودحم  يا  هزادنا  يّدـح و  هب  دـیاب  بکرم  ءازجا 
يارب شتاذ  زا  جراخ  يّرثؤم  یلعاف و  هنوگ  چیه  دوش ، یم  یهتنم  وا  هب  راثآ  همه  و  تسا ، تانکمم  همه  هدنروآ  دوجو  هب  بجاو و 

زا رت  یلاع  شا  هبترم  وا  و  درادن ، شتاذ  نورد  زا  یببس  هنوگ  چیه  تسین و  وا 

دشاب و یفلتخم  للع  لولعم  دناوت  یم  زیچ  کی  نوچ  اّما  درب  ّتلع  هب  یپ  ناوت  یم  هچرگ  لولعم  دوجو  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
صّخشم و هکنآ  نودب  درب  یپ  ناوت  یم  یلمجم  ّتلع  هب  طقف  سپ  دننک  داجیا  ار  لولعم  نیا  هک  دنراد  تردق  للع  نآ  زا  مادک  ره 

یهلا ءایلوا  اهنت  دمآ .  دهاوخ  تسدب  تسا  لولعم  هچ  ره  نآ  زا  سپ  هک  دنروآ  تسدب  ار  ّتلع  ادـتبا  هکنآ  فالخرب  دـشاب ،  نّیعم 
ضرع یهلا  هاگرد  هب  هراومه  و  دننک ،  یم  لصاح  عالّطا  لولعم  دوجو  رب  ّتلع  زا  هکلب  دنرب  یمن  ّتلع  هب  یپ  لولعم  زا  هک  دنتـسه 
تدوخ يوس  هب  ارم  هک  یتـسه  وت  متخانـش و  تدوخ  هلیـسو  هب  ار  وت  ادـناودخ !  کـیلع » ینتللد  تنأو  کـتفرع  کـب   : » دـننک یم 

فیک  . » تسا هتـشگ  نونمهر  دوخ  تاذ  رب  شراثآ  اب  هن  دوخ  تاذ  هب  هک  یئادخ  يا  هتاذب » هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای   . » يدرک یئامنهار 
ءارما  » .تسا وت  جاـتحم  شدوجو  رد  دوخ  هچنآ  دـنک  یم  تلـالد  وت  رب  هنوگچ  کـیلإ » رقتفم  هدوـجو  یف  وـه  اـمب  کـیلع  ّلدتـسی 

« فّرصت یکدنا  اب  ص 325  یتسه :
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.تسا بلاطم  هنوگنیا 

هب دوخ  باتک  رد  مسق  نیا  ریوصت  رد  ار  مالک  ام  و  دنتـسناد ، یم  لاحم  ار  شور  نیا  ام  دـیتاسا  زا  یـضعب  تهج  نیمه  رطاـخ  هب  و 
.میبلط یم  ار  نآ  پاچ  قیفوت  گرزب  يادخ  زا  میا و  هدرک  نایب  حورشم  ار  نآ  میا و  هداد  هعسوت  قحلا » لئالد   » مان

ًالومعم دوش  یم  لصاح  شور  نیا  زا  هک  یملع  دوش و  یم  هدـیمان  ّینإ » ناـهرب   » هک تسا  ندرب  ّتلع  هب  یپ  لولعم  تخانـش  زا   - 3
تسا نیا  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  يزیچ  تیاهن  نوچ  دوش ، یمن  هتخانش  نآ  هب  مولعم  تاذ  تایصوصخ  هک  تسا  یصقان  شناد 

: دوش هتفگ  هک 

هب یتسه  هک  تسا  يا  هدننیرفآ  یتسه  يارب  هک  میبای  یمرد  میرگن ، یم  اهنآ  تاکرح  هدش و  ثداح  هچنآ  ملاع و  ءازجا  هب  ام  یتقو 
، تسا اناوت  اناد و  وا  درادن ، یهباشم  کیرـش و  تسا ، اتمه  یب  اتکی و  تسین ، شیارب  ادـتبا  ینعی  تسا  یلزا  وا  تسا ، اپرب  وا  دوجو 

.تسا وا  هدنبیز  یئایربک  تمظع و  یگرزب و  تسا و  فصّتم  وکین  تافص  هب 

وت دناوت  یمن  يوش  عقاو  ههبش  نیرتمک  رد  رگا  هک  يروط  هب  تسین  هتخیمآ  نیقی  اب  هک  دوش  یم  لصاح  یفیعـض  ملع  شور  نیا  زا 
.دهد تاجن  ار 

یعطق نیقی  تباث و  ملع  نآ  هک  دوب ، هدش  لصاح  هیلع  هَّللا  تاولص  لیلخ  میهاربا  ترـضح  يارب  هک  دوب  يزیچ  نآ  فالخرب  نیا  و 
لیئربج تفرگ  رارق  نامـسآ  نیمز و  نیب  وا  دـندرک و  باـترپ  شتآ  فرط  هب  قینجنم  طّـسوت  ار  وا  یتقو  هک  يروطب  دوب ،  راوتـسا  و 

(1) .مرادن يزاین  تجاح و  وت  هب  دومرف : يراد ؟ يا  هتساوخ  تجاح و  ایآ  تفگ : دش و  رضاح  وا  دزن 

هک دوب  نیا  رطاخ  هب  دوب ،  ادـخ  شهاگ  هیکت  دـیما و  مامت  درک و  در  ار  لیئربج  يراوشد  تلاـح  نینچ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
جاتحم و ار  تادوجوم  مامت 

36/12 ح 14. راونألا :  راحب  - 1
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هانپ و هنوگ  چـیه  و  دـید ، یم  وا  تردـق  بوکنم  بوکرـس و  یهلا و  هاگرد  عشاخ  عضاخ و  ار  همه  تسناد ، یم  دـنوادخ  دـنمزاین 
 . دید یمن  وا  زا  ریغ  یلقتسم  دوجوم  هاگهانپ و 

: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نالطب  لسلست و  رود و  موزل  زا  رود  هب  رصتخم و  روط  هب  شور  نیا  نایب  و 

دنمزاین و ریقف  یلو  درادن ، ریغ  هب  شدوجو  رد  يزاین  هک  تسا  نآ  ینغ  دـنوش :  یم  میـسقت  ریقف  ینغ و  مسق  ود  هب  ملاع  تادوجوم 
دوجو دشاب  هتـشادن  دوجو  ینغ  رگا  و  تسا ، لصاح  بولطم  دنام و  یمن  یلکـشم  دشاب  دوجوم  ینغ  رگا  تسا ، يرگید  هب  جاتحم 

ینغ ریزگان  ًامتح و  هک  دوش  یم  تابثا  دنراد  دوجو  ریقف  تادوجوم  مینیب  یم  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، نکمم  ریغ  لاحم و  ریقف  نتـشاد 
.تسین صیصخت  لباق  هک  تسا  یلقع  مکح  کی  نیا  و  تسا ، دوجوم 

زا وا  یتـسه  هکنآ  دـشاب و  یتاذ  شدوجو  هک  دوش  یم  یهتنم  يدوجو  هب  هشیمه  تسا  ضراـع  شدوـجو  هکنآ  تسا  یهیدـب  اریز 
زا مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دش  ثعاب  نیمه  .دشاب و  یم  شدوخ  زا  شا  یتسه  هک  دوش  یم  یهتنم  یـسک  هب  تسین  شدوخ 

.دیشوپ مشچ  یلاعت  قح  ریغ 

هک دـش  نشور  سپ  میا ، هدرک  رکذ  قحلا » لئالد   » باـتک رد  ار  نآ  اـم  هک  تسا  ناوارف  راـبخا  تاـیآ و  زا  دـهاوش  بلطم  نیا  رب  و 
نآ يوـسب  درخ  هشیدـنا و  تسا و  نکمم  ریغ  نآ  لوـصح  هک  تسا  يرما  وا  هّیلاـمک  تافـص  راـگدرورپ و  تاذ  تـقیقح  نتخاـنش 

.دنناسکی یگمه  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  لسرم و  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  یناوتان ،  نیا  رد  (1) و   ، درادن یهار 

: تسا هتفگ  راگدرورپ  هب  تبسن  یهلا  هدیرفآ  نیرتانشآ  هک  روط  نامه 

 ، دوش یمن  كاردا  درخ  لقع و  هب  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  لقعلا ، » هبترم  قوف  ّهنأل  لقعلاب ، كردیال  : » دـنا هدومرف  یثیدـح  رد  - 1
«. 146/3 راونألا :  راحب   . » تسا درخ  هشیدنا و  زا  رترب  وا  اریز 
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.(1) کتفرعم ّقح  كانفرع  ام  کناحبس 

 . میتخانشن يراوازس  هتسیاش و  هکنانچ  نآ  زگره  ار  وت  ام  یهّزنم ، كاپ و  وت  ادنوادخ ! 

: تسا هدومرف  زین  و 

.هنوبلطت متنأ  امک  هنوبلطی  یلعألا  ألملا  ّنإو  راصبألا  نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  هَّللا  ّنإ 

نامه دننک  یم  وجتسج  ار  وا  الاب  ملاع  تادوجوم  انامه  و  تسا ، ناهنپ  ناگدید  زا  هک  روط  نامه  تسا  هدیـشوپ  اهدرخ  زا  دنوادخ 
.دیئوج یم  ار  وا  امش  هک  هنوگ 

وا هک  دیـشاپب  وا  ناهد  رد  كاخ  هکلب  دینکن  انتعا  هدیـسر ،  دـنوادخ  سّدـقم  تاذ  تقیقح  هنُک و  هب  دـیوگ  یم  هکنآ  هتفگ  هب  سپ 
روطخ رشب  رکف  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتکاپ  رتالاو و  رت و  عیفر  رما  نیا  هک  اریز  تسا ، هدننز  ناتهب  وگغورد و  هدروخ ،  بیرف  هارمگ ، 

اه خسرف  یئایربک  مرح  زا  دننک  روصت  هبترمدنلب  نادنمـشناد  ار  نآ  ددـنبب و  شقن  یـسک  هشیدـنا  لایخ و  مهو و  رد  هچنآ  و  دـنک ، 
.دراد (2) هلصاف 

: تسا هتفگ  هکنآ  هدورس  وکین  و 

يارب تسا  وا  راوازـس  هک  يا  هنوگ  هب  راگدرورپ  تخانـش  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  تیاور ،  نیا  لـباقم  رد  - 1
ام ّیلع ، اـی   : » دـنا هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  تسا .  نکمم  صاخـشا  زا  یـضعب 

راونألا راحب   . » تسا هتخانشن  وت  نم و  زا  ریغ  تسا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  ناج ،  یلع  كریغو ، » يریغ  هتفرعم  ّقح  هَّللا  فرع 
تسیل ًازونک  اهب  یلاعت  هَّلل  ّنإ   : » تسا هدومرف  ناقلاط  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرگید  ثیدح  رد  و  رطس 12 .»  84/39 : 

يارب انامه  نامزلا . » رخآ  یف  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  راصنأ  مهو  هتفرعم ، ّقح  هَّللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکلو  هّضف  الو  بهذ  نم 
تقیقح هب  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  ینامیااب  نادرم  یلو  دنتـسین  هرقن  الط و  زا  هک  تسا  یئاهجنگ  ناقلاط  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

راحب  . » دنتـسه نامزلارخآ  رد  هادـف ) انحاورا   ) يدـهم ترـضح  ناروای  ناـشیا  دـنا و  هتخانـش  تسا  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  تفرعم و 
«. 229/60 ح 56 راونألا : 

.هللا همحر  یئاهب  خیش  زا  لقن  هب   292/69 راونألا :  راحب  - 2
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دّمحم الو  حیسملا  یسیع  الو  یسوم  هَّللاو ال 

دعصی سدقلا  ّلحم  یلإ  وهو  لیربج  الو  اوملع 

دّرجملا لقعلا  الو  هطیسبلا ال ،  سفنلا  الو  اّلک 

دمرس تاذلا  يدحاو  ّکنأ  ریغ  کتاذ  هنک  نم 

 . درب یپ  تفر  الاب  سدق  ّلحم  هب  هک  لیئربج  هن  و  دنتسناد ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هن  یسیع و  هن  یسوم و  هن  مسق  ادخب 

وا دـنبای  یم  رد  هکنیا  زج  دنـسر  یمن  شتاذ  تـقیقح  هـب  زگره  و  دـنزجاع ، وا  تاذ  هـنک  كرد  زا  مـه  دّرجم  لـقع  طیـسب و  سْفَن 
.تسین شیارب  یئاهتنا  ادتبا و  هک  يدمرس  ریظن و  یب  هناگی و  تسا  يدوجو 

: تسا هتفگ  نابز  یسراف  رعاش  و 

نم لیق  لاق و  مهو و  زا  نورب  يا 

نم لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخ 

 : دیوگ یم  يرگید  و 

تساجک قوشعم  هگلزنم  هک  هتسنادن  سک 

دیآ یم  یسرج  گناب  هک  تسه  ردق  نآ 

: دنا هدومرف  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

(1) .هودجی نلو  نوبلطت  متنأ  امک  هنوبلطی  یلعألا  ألملا  ّنإ 

.دنبای یمن  ار  وا  زگره  و  دیئوج ،  یم  ار  وا  امش  هک  روط  نامه  دنتسه  وا  يوجتسج  رد  الاب  ملاع  تادوجوم 

ناگدـیزگرب ناّـصاخ و  يارب  هک  يراـگدرورپ  تسا  هّزنم  كاـپ و  سپ  اـجک ؟ یبوـبر  میظع  ماـقم  اـجک و  فیعـض  كاـخ  یتـشم 
تـسا كاپ  و  دـننک ، یناوتان  زجع و  راهظا  شلالج  لامج و  كاردا  زا  هکنیا  زج  هدوشگن  شتاذ  تفرعم  يوس  هب  یهار  شهاگرد 

.تسا رودب  هشیدنا  درخ و  كاردا  زا  و  تسا ، ناهنپ  هدرپ  باجح و  نودب  هک  يدنوادخ 

(. فالتخا یمک  اب   ) رئاصبلا زا  لقن  هب  341/26 ح 11  راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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تیاده و يوجتـسج  رد  هک  یـسک  يارب  یلو  تسا  ایرد  زا  يا  هرطق  هکلب  رایـسب  زا  یمک  رادقم  هچ  رگ  میدرک  لقن  اجنیا  رد  هچنآ 
.دنک یم  تیافک  هدیزگ  يرود  جاجل  دانع و  شور  زا  تسا و  لامک 

زا منک و  یم  تساوخرد  شـشخب  وفع و  دوخ  ناهانگ  ماـمت  زا  هداـتفا و  قاـفتا  هک  یئاـه  شزغل  زا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  زا  و 
یم ضیف  نمرخ  نیا  زا  يا  هرهب  هک  یماگنه  دـننک و  دای  یبوخ  ریخ و  هب  ار  ام  هک  مدنمـشهاوخ  دـننک  یم  رظن  نآ  رد  هک  یناردارب 

 . دنیامرفن شومارف  دوخ  ياعد  زا  دنرب 

(1) .دیسر نایاپ  هب  يرجه  لاس 1360  هدعقیذ  رد 25  باتک  نیا  يروآ  عمج  فیلأت و 

ناگدنناوخ زا  هداتفا ،  قافّتا  فیرـش  باتک  نیا  همجرت  رد  ًالامتحا  هک  یبیاعم  صئاقن و  مامت  زا  یهاوخرذـع  نمـض  زین  مجرتم  - 1
هرطاخ هک  يزور  ریدغ -  هتـسجخ  هدنخرف و  دـیع  اب  نامزمه  باتک  نیا  همجرت  دراد .  ریخ  ياعد  ياضاقت  شـشخب و  دـیُما  مرتحم 
تاولص یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نایقّتم  يالوم  ددم  تیانع و  اب  دور -  یمن  رطاخ  زا  زگره  نآ  زاس  تشونرـس  یخیرات و  ّمهم و 

 . تفای نایاپ  ءادفلا  هل  انحاورا  يدهم  ترضح  نایناهج  رورس  راوگرزب ،  نآ  ّیصو  نیرخآ  فاطلا  هیلع و  همالسو  هَّللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 998 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_912_1
http://www.ghaemiyeh.com


مود دلج 

هراشا

1 ص :
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هرطقلا باتک  فیصوت  رد 

 : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.رفقلا یف  هّرذلاو  رحبلا ،  یف  هرطقلاک  مهّزع ،  یف  ءایلو�الا  ّزعو  مهّرس ،  یف  ءایصو�الا  ّرسو  مهملع ،  یف  ءایبنألا  ملع 

رد ایلوا  �همه  رادتقا  ناشّرس و  ربارب  رد  ایـصوا  �همه  ّرـس  و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  شناد  ملع و  ربارب  رد  ناربمایپ  �همه  شناد  ملع و 
.تسا عیسو  نابایب  رد  يا  هّرذ  ایرد و  رد  يا  هرطق  دننامه  اهنآ ، رادتقا  ربارب 

بایترإ الب  هاتمیرک  داعل  ریرض ***  هلّمأت  ول  باتک 

بارتلا یف  َاّیح  ّتیملا  راصل  ربقب ***  هلماح  ّرم  دق  ولو 

.تفای دهاوخ  زاب  ار  دوخ  نامشچ  ییانیب  دیدرت  نودب  دشیدنیب ، نآ  رد  ییانیبان  رگا  دیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 

.دش دهاوخ  هدنز  هدیمرآ ،  كاخ  رد  هک  يا  هدرم  دیامن ، روبع  يربق  رانک  زا  نآ  اب  یسک  رگا  و 

هرطقلا باتک  يارب  ءاملع  زا  نت  دنچ  تاظیرقت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دنا هدومرف  لاسرا  باتک  نیا  يارب  مرتحم  نادنمشناد  هک  یتاظیرقت 

نابز هب  ار  اـبیز  تیب  ود  نیا  نیتم »  » رومُالاردـصم یقتدّـمحم  ازریم  ياـقآ  باـنج  مالـسإلا  تّجح  مراوگرزب ، داـماد  لـضاف ، هماـّلع 
: مییامن یم  يرازگساپس  رّکشت و  ناشیا  هناراوگرزب  ناوارف و  تاساسحازا  زین  ام  دنا ، هدومن  میدقت  یسراف 

ددرگ لماش  هک  هّرذ  ره  هب  وت  فطل 

ددرگ لیان  خرچ  هب  تفص  دیشروخ 

دشچب بقانم  رحب  زا  يا  ( هرطق  ) رگ

ددرگ لیاضف  رحب  وا  مه  ههبش  یب 

دوخ ّتبحم  فطل و  دروم  ار  ام  باتک ، دیجمت  رد  دوخ  ياّرغ  راعشا  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود  هتـسیاش و  يارعـش  زا  یکی 
همّالع تساهنآ ؛ ناسحا  فطل و  اـهبنارگ و  تاـساسحا  فطاوع و  ناوارف و  مهف  زا  یکاـح  ّتبحمو  فطل  همه  نیا  يرآ ، .داد  رارق 

: دیوگ یسوطرف  معنملادبع  خیش  گرزب  رعاش  راوگرزب ،

یحضأ تایآلا  مکحم  باتک 

هردق نابأف  ًازجعم  دمحأ » ل«

هیف ماکحألا  طبنتسم »  » يرج

« هرطق  » ضیف نم  بقانم  راحب 

حاحص ثیداحأ  نع  بقنو 

هرتع ریخ  بقانم  یف  اهاور 

.تشگ نشور  نآ  شزراو  تسا  زاجعا  دننامه  هک  دمحا »  » زا دیدرگ ؛ راکشآ  راوتسا ، تایآ  هناشن و  اب  یباتک 

.تسا هتخاس  يراج  شا  « هرطق  » باتک ضیف  زا  ار  لیاضف  بقانم و  يایرد  نآ  رد  ماکحا ، ِطبنتسم » »

.تسا هدومن  نایب  ترتع ، نیرتهب  لیاضف  بقانم و  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یحیحص  ثیداحا  زا  یشواک  گنسنارگ  رثا  نیا 

: دیوگ یلیجد  دمحا  خیش  گرزب ، رعاش  لضاف ، هماّلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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بذعلا کنافرع  یلإ  ّینإ  يالوم 

برأ نم  مویلا  كاوس  یلامو  ماظ 

هب دوجت  اّمم  هرطق »  » ولو یل  به 

بهللا نم  یبلق  اهب  یفطا  لعف 
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هب ثیح  نافرعلا  طبنتسی »  » هنمف

بدألاو نامیإلاو  ملعلا  نم  ضیف 

ًابأ یهشلا  بذعلا  کنافرع  تیدف 

یبأ ّلک  نافرعلا  فقوم  یف  هادف 

.مرادن وت  ریغ  هب  يزاین  رگید  زورما  مأوت ، ياراوگ  لالز و  نافرع  هنشت  نم  نم ! يالوم 

.میامن شوماخ  ار  ملد  نازوس  هلعش  نآ ، هلیسو  هب  دیاش  هک  نک ؛ فطل  هنادنمتواخس  نم  يارب  نآ  زا  يا  هرطق 

.تسا بدا  نامیا و  ، شناد زا  یششوج  نآ  هلیسو  هب  اریز  دوش ، یم  طابنتسا  تخانش  نافرع و  نآ ، زا  يرآ ،

.داب نآ  يادف  يردپ  ره  ینافرع  نینچ  ماقم  رد  هک  وت  بوغرم  اراوگ و  لالز و  نافرع  يادف  مردپ 

: هک هدومن  تیانع  هدرک و  نیمضت  ییابیز  تروص  هب  ار  قوف  راعشا  زین  یناتسب  دومحم  رعاش  داتسا 

( بذعلا کنافرع  یلإ  ّینإ  يالوم  )

بحسلا یلإ  وفهی  يرثلا  بدجک  داص 

انأف ءامظلا  يوری  نإ  کلضف  عوبنی 

( برأ نم  مویلا  كاوس  یلامو  ماظ  )

( هب دوجت  اّمم  هرطق »  » ولو یل  به  )

یبهذلا کلاسلس  نم  ریخلا  دفاور 

هتراصع یل  لسلس  قلخلا  دمحأ »  » ای

( بهللا نم  یبلق  اهب  یفطا  لعف  )

( هب ثیح  نافرعلا  طبنتسی »  » هنمف )

یب شّطعتلا  يوری  ام  فراعملا  نم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1008 
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هب ّنإف  هنم  اوور  یشاطعلل  لق 

( بدألاو نامیإلاو  ملعلا  نم  ضیف  )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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( ًابأ یهشلا  بذعلا  کنافرع  تیدف  )

بقحلا يدم  اهانبتا  هزعو 

دقف هابأ  یلجتساو  هیدتفا  نإ 

( یبأ ّلک  نافرعلا  فقوم  یف  هادف  )

یناراب ربا  يوزرآ  رد  هک  يا  هنـشت  کـشخ و  نیمز  دـننامه  منآ  دیـص  رد  و  مأوت ) ياراوگ  لـالز و  ناـفرع  هنـشت  نم  نم ! يـالوم  )
.تسا

(. مرادن وت  ریغ  هب  يزاینو  ما  هنشت  زورما  ، ) نم انامه  دنک ، یم  باریس  ار  يا  هنشت  رگا  وت  شناد  لضف و  همشچ 

.وت يالط  ياهریجنز  زا  تسا  يریخ  اطع  هک  نک ؛) فطل  هنادنمتواخس  نم  رب  نآ  زا  يا  هرطق  )

(. میامن شوماخ  ار  ملد  نازوس  هلعش  نآ  هلیسو  هب  دیاش  هک   ) زیرب نم  يارب  ار  نآ  هدیکچ  مدرم ! هدوتس  دمحا و  يا 

.دنک باریس  ارم  یگنشت  هک  یفراعم  زا  دشاب ( اجک  ره  دوش  یم  طابنتسا  تخانش  نافرع و  نآ ، زا  يرآ ، )

(. تسا بدا  نامیا و  ، شناد زا  یششوج  ( ؛ نآ رد  هک  ارچ  دیدرگ ، باریس  همشچ  نآ  زا  هک  وگب  ناگنشت  رب 

.تسا يزارد  نامز  تّدم  نایلاس و  زا  یتّزع  نیا  هک  وت ؛) بوغرم  ياراوگ  لالز و  نافرع  يادف  مردپ  )

(. داب نآ  يادف  يردپره  ینافرع  نینچ  ماقم  رد   ) هک یتسار  هب  دوش ؛ رگ  هولج  شردپ  مدرگ و  نآ  يادف  رگا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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یلاعت هللا  همحر  فّلؤم  �همّدقم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1011 
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ار يادخ  عقاو  رد  دسانـشب  ار  اهنآ  سک  ره  هک  یناسک  دیناسانـش ، ام  هب  ار  شدوخ  يایلوا  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  ساپـس  دـمح و 
گنچ نانآ  نماد  هب  هک  یـسک  تسا و  هدنامزاب  ادخ  تخانـش  زا  تقیقح  رد  دـنام  زاب  اهنآ  تخانـش  زا  هک  یـسک  و  تسا ، هتخانش 
يرود لاعتم  يادـخ  زا  عقاو  رد  درادرب  تسد  هدومن و  يرود  اهنآ  زا  هک  ره  تسا و  هدز  گـنچ  راـگدرورپ  نماد  هب  عقاو  رد  دـنزب 

.تسا هتشادرب  تسد  هدیزگ و 

همه رب  و  وا ، هدیزگرب  نادناخرب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ناربمایپ  فرـشا  رب  نایاپ  یب  مالـس  دورد و  و 
.داب خیرات  نایاپ  ات  ناینیشیپ  زا  اهنآ  نانمشد  رب  یگشیمه  تنعل  نیرفن و  داب و  اهنآ  ناتسود  نارادتسود  اهنآ و  ناتسود 

 - هدروآ هانپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نما  مرح  هب  هک  طبنتسم -  نیدلا  یضر  نب  دمحا  شناد ، لها  رازگتمدخ  نیرتمک  کنیا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  بقانم و  زا  يداـیز  ياـبیز  تاـیاور  هب  هرطقلا »  » باـتک دـلج  نیتسخن  فیلأـت  ناـیاپ  زا  سپ  دـیوگ :

دلج ناونع  هب  هدروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  زین  ار  تایاور  نیا  هک  دندرک  تساوخرد  ملع  لها  زا  مناتـسود  زا  یخرب  مدومن ؛ دروخرب 
.مهد رارق  باتک  نامه  مّود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1012 
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رد هک  ییابیز  تایاکح  بقانم و  زا  شخب  هدراهچرد  زین  ار  باتک  نیا  لّوا  دلج  دننامه  هداد و  تبثم  خـساپ  اهنآ  تساوخرد  هب  نم 
لیاـضفریرقت شرازگ و  ناوت  ار  ناـیب  ریرحت و  ياراـی  ار  ملق  هچ  رگ  مدومن ، میظنت  هدوـب ، مالـسلا  مهیلع  تمـصع  نادـناخ  لـیاضف 

.تسین نانآ  نارکیب 

ناکاین وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  رظتنم -  ماـماو  ـالوم  فطل  نماد  هب  ندز  گـنچ  لاـعتم و  يادـخ  زا  تناعتـسا  اـب  تروص ، ره  رد 
: هک ، مدومن عورش  ار  رثا  نیا  داب -  شکاپ 

تسا تعاط  هَّللادسا  لیاضف  لد ؛ يا 

تسا تدابع  ندینش  لآ ، ّیلع و  حدم 

سفن کی  راّرک  ردیح  رکذ  هب  ندوب 

تسا تعاط  لاسدص  لباقم  رد  هک  اّقح 

نانمؤم ریما  زا  دیوگ : نادرکز  نب  نسح  : تسا هدمآ  هدرک ، لقن  هللا  همحر  یـسراف  نادرکز  نب  نسح  هک  يا  هناگدزناپ  ثیداحا  رد 
: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یف فقی  یّتح  هحانج  یلع  هلمحی  ربقلا ، نم  هجورخ  موی  ًاکلم  هیلإ  هَّللا  ثعب  ّالإ  یتیب  لهأ  هفرعم  یلع  ّهلدیو  ًادبع  دـشری  دـبع  نم  ام 
.هتأیلف اذه  فرعی  ناک  نم  دانم : يدانی  ّمث  فقوملا ،

.هّنجلا ناجیت  نم  هوجّوتو  سودرفلا  للح  نم  دحاو  ّلک  اوسکا  ّلجوّزع : لوقی  ّمث  هفراعم ، هیلإ  عمتجیف  لاق :

هب يا  هتـشرف  لاعتم  يادخ  هک  نآ  زج  دنک  ییامنهار  داشرا و  نم  تیب  لها  تخانـش  يوس  هب  ار  يا  هدـنب  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه 
رد هک  نیا  اـت  دـنک  یم  لـمح  دوـخ  لاـب  يور  رب  ار  وا  هتـشرف  دتـسرف ؛ یم  دوـش ، یم  جراـخ  شربـق  زا  هک  يزور  نآ  رد  وا  يوـس 

.دیایب دسانش ، یم  ار  هدنب  نیا  هک  ره  دنک : یم  ادن  یفتاه  هاگنآ  دتسیا ، یم  رشحم  هاگفّقوت 

هب دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  هاگنآ  دنوش ، یم  عمج  دنسانش  یم  ار  وا  هک  ییاهنآ  همه  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دیراذگب یتشهب  تمارک  جات  ناشرسرب  دیناشوپب و  یتشهب  رخاف  ياهسابل  زا  نانیا  زا  مادک  ره 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1013 
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: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس 

.انتیب لهأ  ّبح  یلع  سانلا  ضّرح  ّینب ؛ ای 

.امن بیغرت  قیوشت و  ام  نادناخ  ّتبحم  رهم و  رب  ار  مدرم  مدنزرف !

رد شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  يرازف  دّمحم  نب  رفعج  دسیون : یم  تارف » ریـسفت   » باتک رد 
؛  (2) ْتَِلُتق » ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ، » ام تّدوم  ینعی  دوش » لاوئـس  هدوءوم  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  «؛  (1) ْتَِلئُس » ُهَدوُءْوَْملا  اَذِإَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت 

: دومرف تسا ،»؟ هدش  هتشک  هانگ  نیمادک  هب  »

.انتّدوم اولتق  قلخلا ، یلع  بجاولا  انّبحو  سانلا ، یلع  بجاولا  انّقح  کلذ 

ار ام  ّتبحم  تّدوم و  نانآ  تسا ، تاقولخمرب  ام  هدـش  بجاو  ّتبحم  نامه  و  تسا ، مدرم  رب  ام  مزال  ّقح  ناـمه  هیآ ، نیا  زا  روظنم 
.دندرب (3) نیب  زا  هتشک و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  شّدج  زا  يرهز  تسا : هدمآ  قئارلا » عومجم   » باتک رد  و 

.هب (4) لمع  نم  رجأ  لثم  هلف  ًاملع  رشن  نم 

.دنک لمع  شناد  ملع و  نآ  هب  هک  دراد  یسک  شاداپ  دیامن  شخپ  ار  یشناد  ملع و  هک  یسک 

: دیامرف یم  شترضح  هک  میناوخ  یم  يرگید  يابیز  ثیدح  رد 

.انرمأب (5) رکاذ  نم  اندعب  سانلا  ریخو 

.دنیامن یم  وگ  تفگ و  ار  ام  تیالو ) و   ) رما هک  دنتسه  یناسک  ام ، زا  سپ  مدرم  نیرتهب 

هیآ 8 و 9. ریوکت ، هروس  - 1

هیآ 8 و 9. ریوکت ، هروس  - 2
256/23 ح 12. راونألا : راحب  542 ح 6 ، تارف : ریسفت  - 3

401/2 ح 25. قئادحلا : راهزا  نم  قئارلا  عومجملا  - 4
.110 یفطصملا : هراشب  200/1 ح 8 و 354/74 ح 31 ، راونألا : راحب  ، 8 سلجم 224 ح 40  یسوط : یلاما  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دسیون : یم  یعادلا » هّدع   » باتک رد 

.ناطیشلا (1) رکذ  نم  انّودع  رکذو  هَّللارکذ ، نم  انرکذ  ّنإ 

.تسا ناطیش  دای  ام ، نانمشد  دای  تسادخ و  دای  ام ، دای  انامه 

: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  ییابیز  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.مهبتکب (2) ّالإ  هیف  نوسنأیال  جره  نامز  سانلا  یلع  یتأی  ّهنإف  کینب ، کبتک  ثّروف  ّتم  نإف  کناوخإ ، یف  کملع  ّثبو  بتکا 

ارچ راذـگب ، ثرا  هب  تنادـنزرف  يارب  ار  دوخ  ياهباتک  گرم  ماگنه  هب  و  نک ، شخپ  تناردارب  نایم  رد  سیونب و  ار  تدوخ  شناد 
دنهاوخ سونأم  ناشیاهباتک  اب  طقف  مدرم  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  هنتف  بوشآ و  هکدیـسر  دهاوخ  ارف  مدرم  نیا  رب  ینامز  هک 

(. تفای دنهاوخ  تیاده  ناینیشیپ  ياهباتک  قیرط  زا  طقف  دنام و  دهاوخ  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ناشماما  ینعی   ) دش

: دومرف شترضح  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب 

.اهیف (3) نحن  یّتلا  هفرغلا  یف  انعم  وهف  هناسلو ، هدیب  انرصنو  هبلقب ، انّبحأ  نم 

رارق میتسه  ام  هک  يا  هفرغ  رد  تمایق  زوررد  وا  دـیامن ، يرای  شنابز  تسد و  اب  درادـب و  تسود  شبلق  اب  ار  نادـناخ  ام  هک  یـسک 
.تفرگ دهاوخ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دسیون : یم  یلاما »  » فیرش باتک  رد  و 

ّلکب یلاعتو  كرابت  هَّللا  هاـطعأو  راـنلا ، نیبو  هنیب  اـمیف  ًارتس  هقرولا  کـلت  نوکت  ملع ، اـهیلع  هدـحاو  هقرو  كرتو  تاـم  اذإ  نمؤملا 
.تاّرم عبس  ایندلا  نم  عسوأ  هّنجلا ، یف  هنیدم  اهیلع  بوتکم  فرح 

468/75 ح 20. راونألا : راحب  ، 241 یعادلا : هّدع  - 1
150/2 ح 27. راونألا : راحب  ، 35 هّجحملا : فشک  - 2

101/27 ح 64. راونألا : راحب  33 ح 8 ، دیفم : خیش  یلاما  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یم شتآ  وا و  نیباـم  یلیاـح  هقرو ، نیا  ، دراذـگ یم  ياـج  رب  شناد  زا  يا  هقرو  دوخ  زا  سپ  دور و  یم  اـیند  زا  نمؤم  هک  یماـگنه 
ربارب تفه  نآ ، تعـسو  هک  دـنک  یم  اطع  وا  هب  تشهب  رد  يرهـش  هتـشون ، نآ  رب  هک  یفورح  زا  یفرح  ره  هب  لاـعتم  يادـخ  ددرگ ،

.تساایند (1)

تاـضویف زا  زج  تسین  نیا  و  دوـمن ، قـّفوم  گرزب  ناـسحا  ـالاو و  تمعن  نیا  هـب  لـین  يارب  ارم  هـک  مرازگـساپس  ار  يادـخ  نوـنکا 
ربو وا  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ام ، يالوم  اقآ و  هدنـشخب ، ِدرمداررّهطم  دقرم  ترواجم  یگیاسمه و 

.داب شناتسود  نادنزرف و 

------------------------------------------------

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رارسا  رد  تایاور  زا  يا  هتسد 

هراشا

یم نایب  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رارـسا  رد  هک  يرابخا  زا  يا  هتـسد  لماش  هک  ار  ییابیز  همّدـقم  ثحب ، زاغآ  زا  شیپ  کـنیا 
: مییامن

« تارف ریسفت   » تیاور ( 1  / 673

« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   » تیاور ( 2  / 674

« تاجردلا رئاصب   » تیاور ( 3  / 675

« نیدلا لامک   » تیاور  ( 4  / 676

هَّللادبع نب  رباج  تیاور  ( 5  / 677

« تاجردلا رئاصب   » تیاور  ( 6  / 678

ریصبوبا زا  تاجردلا  رئاصب  تیاور   ( 7  / 679

ناهرب ریسفت  تیاور  ( 8  / 680

یفاک لوصا  تیاور   ( 9  / 681

...و رابخألا  یناعم  تیاور   ( 10  / 682
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« تاجردلا رئاصب   » و صاصتخا »  » تیاور  ( 11  / 683

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 12  / 684

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 13  / 685

« راونألا راحب   » تیاور  ( 14  / 686

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راون�الا » راحب   » تیاور  ( 15  / 687

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 16  / 688

« جاجتحإ  » و داشرإ »  » تیاور  ( 17  / 689

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  صاصتخا »  » تیاور ( 18  / 690

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 19  / 691

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 20  / 692

« تاجردلا رئاصب   » رگید تیاور   ( 21  / 693

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  بولقلا » داشرإ   » تیاور  ( 22  / 694

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص » یلاما   » تیاور  ( 23  / 695

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش  تیاور   ( 24  / 696

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 25  / 697

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 26  / 698

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 27  / 699

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ءایبنألا » صصق   » تیاور  ( 28  / 700

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخإ »  » تیاور  ( 29  / 701

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 30  / 702
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هّرس  سّدق  یکجارک  تیاور   ( 31  / 703

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  تیاور   ( 32  / 704

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  دانسإلا » برق   » تیاور  ( 33  / 705

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 34  / 706

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرس  سدق  قودص  خیش  تیاور   ( 35  / 707

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  لاصخ »  » تیاور  ( 36  / 708

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 37  / 709

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 38  / 710

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 39  / 711

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  قیرطلا » ءاوس  یلإ  قیقحتلا  جهنم   » تیاور  ( 40  / 712

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا » یناعم   » تیاور  ( 41  / 713

هیلع هللا  تاولص  رصع  ماما  زا  جاجتحإ »  » تیاور ( 42  / 714

مالسلا هیلع  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  یتیاور   ( 43  / 715

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور   ( 44  / 716

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  هیواعم  تیاور   ( 45  / 717

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  صاصتخا »  » تیاور

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  یسربط  تیاور 

144/2 ح 1. راونألا : راحب  سلجم 10 ، 91 ح 4  قودص : یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1018 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

« تارف ریسفت   » تیاور ( 1  _ 673

 : دسیون یم  تارف » ریسفت   » باتک رد  ( 1  / 673

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : رذنم  نب  دایز 

امهیلع ّیبنلا  تنب  همطاف  اهناصغأو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهعرفو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهلـصأ  هرجـش  نحن 
.مالسلا امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  اهترمثو  مالسلا 

شیاـه هخاـش  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  شا  هنت  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شا  هشیر  هک  میتسه  یتـخرد  اـم 
.تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شا  هویم  مالسلا و  امهیلعربمایپ  رتخد  همطاف ،

ادخ و ّرس  عضوم  ناگتشرف ، تفر  دمآ و  ّلحم  ، تلاسر هاگیاج  شناد ، ملع و  ندعم  تمکح ، دیلک  تمحر ، هناخ  تّوبن ، هرجش  نآ 
.میتسه وا  نامیپ  ادخ و  قیتع  تیب  و  ربکا ، يادخ  مرح  دش ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآرب  هک  تسا  یتناما  و  وا ، هعیدو 

.تسام دزن  برع  داژنو  مالسا  هاگداز  باطخ ، لصف  اهتّیصو و  اهدمآ ، شیپ  اهالب ، اهریم ، گرم و  ملع 

اهنامسآ لها  دنیامن ، حیبست  ات  داد  روتسد  لاعتم  يادخ  دندوب ، ادخ  شرع  نوماریپ  رد  ناشخرد  راونا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
نامیپ هب  هک  یسک  دنتسه ، ناگدننک  حیبست  ناگدز و  فص  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  ، دندش لوغـشم  حیبست  هب  اهنآ  حیبست  زا 

، تسادخ قح  هب  فراع  عقاو  رد  دشاب  نانآ  ّقح  هب  فراع  هک  یـسک  و  تسا ، هدومن  افو  دـنوادخ  نامیپ  هب  عقاو  رد  دـیامن  افو  اهنآ 
.تسادخ قح  رکنم  عقاو  رد  دشاب  ناشیا  ّقح  رکنم  هک  یسک  و  دنتسه ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترتع  نانآ 

.هَّللا یحو  یلع  ءانمُالاو  هَّللا  مساب  نوفطصملا  مهو  هَّللا ، باتک  هثروو  هَّللا  یحو  هنزخو  هَّللارمأ  هالو  مه 

رب نانیما  ادـخ و  رما  هب  ناگدـیزگرب  نانآ  ، دنتـسه ادـخ  باتک  ثراو  راگدرورپ و  یحو  ياه  هنیجنگ  ادـخ و  رما  نایاورنامرف  ناـنآ 
.دنتسه وا  یحو 

راگدرورپ نامرف  هب  لیئربج  هک  یناسک  دنتـسه ، ناگتـشرف  لاـب  رپ و  تاـکرح  هب  ناـسونأم  تلاـسر و  زکرم  تّوبن و  نادـناخ  ناـنآ 
.تسا هدومن  هیذغت  لیلد  ناهربو و  لیزنت  ِربخ  اب  ار  نانآ  لیلج ،
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ملظلا یف  ًارونو  هادـه ، هّمئأ  مهلعجو  یحولاب ، مهتّبثو  يدـهلاب  مهّزعأو  هتمارکب ، مهفّرـش  و  هفرـشب ، هَّللا  مهمرکأ  تیبلا  لـهأ  ءـالؤه 
.نیملاعلا نم  ًادحأ  تؤی  مل  ام  مهاتآو  هملعب ، مهلّضفو  هنیدل  مهّصتخاو  هاجنلل ،

ناشگرزب رختفم و  شیوخ  فطل  تمارکاب و  هتشاد و  یمارگ  ار  اهنآ  شیوخ  تفارـش  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنربمایپ  تیب  لها  نانآ 
ناشخرد رون  ییامنهار و  يارب  تیاده  نایاوشیپ  ار  اهنآ  هدومن و  ناشراوتـسا  یحو  هلیـسو  هب  هدرک و  ناشزیزع  تیاده  اب  هتـشاد و 

هب هچنآ  هداد و  يرترب  شیوخ  ملع  اـب  هدـینادرگ و  صوـصخم  دوـخ  نید  هب  ار  اـهنآ  تسا ، هداد  رارق  تاـجن  يارب  اـه  یکیراـت  رد 
.تسا هدیشخباهنآ  هب  هدادن  نایناهج  زا  يدحا 

هداد و رارق  مدرم  رب  ناهاوگ  ناگدـیرفآزا و  ناگدـیزگرب  و  یحو ، نانیما  ناهنپ و  رارـسا  نداهن  هعیدو  هاگیاج  نید و  هیاـپ  ار  اـهنآ 
ربو هدوـمن  شنیزگ  هدـیدرگ و  دونــشخ  هداد و  يرترب  هدیــشخب و  زاـیتما  هداد و  صاـصتخاو  هدرک  باـختنا  هدــیزگرب و  ار  ناـنآ 

.تسا هداد  ءاهب  ناگتشذگ 

اوقت يوس  هب  نایعاد  تیاده ، ناماما  نانآ  هکارچ  هداد ، رارق  طارـص  يور  رب  مدرم  نایامنهار  مدرم ، هاگ  هیکت  و  ناهج ، رون  ار  نانآ 
.دنتسه یهلا  يامظع  تّجح  یلاعت و  قح  يالعا  هملک  و 

بغارلا موقألا ، لیبسلا  مه  میقتـسملا ، طارـصلا  مه  مالعألا ، موجنلا  مه  ماّکحلا ، هاضقلا  مه  مارکلا ، هریخلا  مه  یفلزلاو ، هاـجنلا  مه 
.قحال مهل  مزاللاو  قهاز ، مهنع  رّصقملاو  ، قرام مهنع 

ناگراتـس اور ، ناـمرف  نارواد  ّتیـصخشابو ، یمارگ  ناگدـیزگرب  ناـنآ  دنتـسه ، تلزنم  برق و  ياراد  هک  دـنا  شخب  تاـجن  ناـنآ 
یهاتوک اهنآ  ّقح  رد  هکنآ  دوش و  یم  هارمگ  دـنادرگرب  ور  اهنآ  زا  سک  ره  هک  دنتـسهراوتسا  هارهاش  میقتـسم ، طارـص  ناشخرد ،

.دسر یم  فده  هب  دنک  يوریپ  اهنآ  زا  هکنآ  دوش و  یم  تخبدبدنک 

هک یسک  يارب  نانآ  دوش و  یم  نمیا  دربب  هانپاهنآ  هب  هک  ره  دنتسه ، ناگنشت  يارب  اراوگ  يایرد  نانمؤم و  ياهلد  رد  ادخ  رون  نانآ 
دنزب گنچ  نانآ  هب 
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مکح راـگدرورپ و  روتـسد  ناـیرجمو  دـنیوا ، رادربناـمرف  ادـخ و  يوس  هب  ناگدـننک  توـعد  ناـنآ  دنتـسه ، شمارآو  ینمیا  ّلـحم 
.دنتسه وا  نامرف  هب  ناگدننک 

تسا نانآ  زا  هک  يربمایپ  هب  و  دنیآ ، یم  دورفاهنآ  يوس  هب  ادخ  ناگتـشرف  و  درک ، ثوعبم  اهنآ  نایم  رد  ار  شربمایپ  لاعتم  دنوادخ 
يادخ هک  تسا  یتیانع  فطل و  تهج  هب  نیا  و  دـنک ، یم  لوزن  اهنآ  رب  نیمألا  حور  و  هدـیدرگ ، لزان  راگدرورپ  هنیکـس  شمارآ و 

تمکح اـب  هداد و  اوـقت  ناـنآ  هب  تسا ، هداد  صاـصتخا  ناـنآ  رب  ار  نآ  هدیـشخب و  ناـنآ  رب  ار  زاـیتما  نـیا  هـک  دراد  اـهنآ  رب  لاـعتم 
.تسا هدومن  ناشتیوقت 

و ییابیکـش ، ملح و  ناثراو  شناد و  ملع و  ياه  هنیجنگ  و  قح ، تمحر  هاگرارق  دـنکرابم ، ياـه  هشیر  كاـپ و  ياـه  هخاـش  ناـنآ 
هک تسا  یـسک  اهنآ  نادناخ  زا  هک  دنتـسه  ایـصوا  زا  هدـنام  یقاب  و  ناربمایپ ، ناثراو  ، ییانـشور رون و  درخ ، لقع و  اوقت و  نابحاص 

.یُّما هدیزگرب و  ربمایپو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ینعی  دشاب ؛ یم  كرابم  شمان  نیشنلد و  شدای 

دنزرف هزمح  ترـضح  ینعی  دیّرغ ؛ یم  نایژ  ریـش  نوچمه  دیـشخرد و  یم  هراتـس ) نوچمه   ) هک ییاورنامرف  تسا  نادـناخ  نآ  زا  و 
.مالسلا امهیلع  بلطملادبع 

يومع بلطملادبع ، نب  ساّبع  ینعی  درک ؛ باریـس  ار  ناگنـشت   (1) هدامر »  » یلاسکـشخ لاس  رد  هک  یـسک  تسا  نادـناخ  نآ  زا  و 
.شردپ دازمه  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ود درک و  ترجه  ود  دناوخ و  زامن  هلبق  ود  هب  هک  یـسک  نیحانجلاوذ ؛»  » مالـسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  تسا  نادناخ  نآ  زا  و 
.تسا راکشآ  یناهرب  نشور و  یناور  ياراد  هک  تسا  یکرابم  هرجش  زا  وا  دومن ، تعیب 

لیوأت و ناهرب ، بحاص  وا ، فرط  زا  ناسر  مایپ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  ردارب  تسود و  تسا  نادناخ  نآ  زا  و 
كاپ ياهدورد  هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  نایناهج ؛ راـگدرورپ  ربماـیپ  نیـشناجو  ناـنمؤم  تسرپرـس  ریما و  تسا ، مکحم  ریـسفت 

.داب وا  رب  ادخ  يالاو  ياه  تینهتو 

ره رب  ار  اهنآ  تیالو  تّدوم و  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  يرآ ،

ياه هیامرس  ندش  فلت  دایز و  ياه  ناسنا  تکاله  بجوم  و  دمآ ، دیدپ  رمع  هنابصاغ  تفالخ  نامز  رد  هک  یلاسکشخ  هدامر : - 1
.دش یناوارف 
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: هک هدومرف  باطخ  شربمایپ  هب  نآرق )  ) دوخ مکحم  باتک  رد  هدومن و  بجاو  ناملسم  نزو  درم 

 . (1) ٌروُکَش » ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهیف  َُهلْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَمَو  یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال  »

راک سک  ره  و  مناکیدزن ، نادـناخ و  رب  ّتبحمو  یتسود  زج  میامن  یمن  تساوخرد  امـش  زا  متلاـسر  يارب  یـشاداپ  چـیه  نم  وگب : »
«. تسا رازگساپس  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  مییازفا  یم  یکین  وا  رب  دهد  ماجنا  یکین 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ماگنه  نیا  رد 

.تیبلا لهأ  انّبح  هنسحلا » فارتقإ  »

.تسا (2) نادناخ  ام  ّتبحم  کین ،» راک  « ؛» هنسح فارتقا   » زا روظنم 

--------------------------------------------

« مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   » تیاور ( 2  _ 674

ِْنیَِدلاْولِابَو : » دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  لیذ  رد  هیلع » هَّللا  تاولص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  » رد ( 2  / 674
: تسا هدمآ  دینک ،» یکین  ردام  ردپ و  هب  و  « ؛  (3) ًاناسْحِإ »

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.مالسلا امهیلع  ّیلعو  دّمحم  مکرکشل  امهّقحأو  مکیدلاو  لضفأ 

.دنتسه مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  انامه  يرازگساپس ؛ هب  امش  ردام  ردپ و  نیرتراوازس  نیرتهب و 

: دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترضح 

يوبأ ّقح  نم  مظعأ  مهیلع  انّقحلو  هّمُالا ، هذه  اوبأ  ّیلعو  انأ 

هیآ 23. يروش ، هروس  - 1
98 مالـسلا : هـیلع  نینمؤـملا  ریمأ  هرما  یف  نـیقیلا  ح 22 ، و 250/26  ح 16   244/23 راونألا : راـحب  ح 11 ،  395 تارف : ریـسفت  - 2

.121 باب
 . هیآ 83 هرقب ، هروس  - 3
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.رارحألارایخب هّیدوبعلا  نم  مهقحلنو  رارقلاراد ، یلإ  رانلا  نم  انوعاطأ  نإ  مهذقنن  ّانإف  مهتدالو ،

زا نانآ  رگا  هک  ارچ  تساهنآ ، يداژن  ردامو  ردـپ  ّقح  زا  رتشیب  رتگرزب و  مدرم  رب  ام  ّقح  انامه  میتسه ، تّما  نیا  ردـپ  ود  یلع  نم و 
یم قحلم  ناگدازآ  نیرتهب  هب  هداد و  ییاهر  یگدـنب  زا  میرب و  یم  تشهب  يوس  هبو  هداد  تاجن  مّنهج  زا  ار  اـهنآ  دـننک  يوریپ  اـم 

.میزاس

: دومرف مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح 

نإ مئادلا  میعنلا  مهناحیبیو  امهوعاطأ ، نإ  مئادلا  باذعلا  نم  مهناذقنیو  مهدوأ  نامیقی  مالـسلا  امهیلع  ّیلع  دّمحم و  هّمُالا  هذه  اوبأ 
.امهوقفاو

زا هتـشادزاب و  تافارحنا  اه و  يژکزا  ار  اهنآ  دننک  تعاطا  نانآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  تّما  نیا  ردـپ  ود  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و 
.دنراد یم  ینازرا  نانآ  هب  ار  یگشیمه  تمعن  دنشاب  اهنآ  وریپ  رگا  دنشخب و  یم  ییاهر  یگشیمه  باذع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

لـضفأ نم  هَّللا  هلعجی  ًاعیطم ، هلاوحأ  ّلک  یفامهلو  ًافراع ، امهّقحب  ناـک  نمل  یبوطف  هّمُـالا ، هذـه  اوبأ  مالـسلا  اـمهیلع  ّیلعو  دّـمحم 
.هناوضرو هتامارکب  هدعسیو  هنانج  ناّکس 

یگدنز تالاح  همه  رد  و  دشاب ، فراع  اهنآ  ّقح  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنتسه ، تّما  نیا  ردپ  ود  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و 
تداعـس هب  شناوضر  تامارک و  اب  هداد و  رارق  شتـشهب  نانکاس  نیرتهب  زا  لاعتم  يادخ  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  تعاطا  ناشیا  زا 

.دزاس یم  نیرق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.تئش نانجلا  ّيأ  یف  حبحبت  هل : لیق  هتعاط  ّقح  امهعاطأو  مالسلا  امهیلع  ّیلع  دّمحم و  نیلضفألا  هیوبأ  ّقح  فرع  نم 

هب ًاتقیقح  دسانشب و  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  دوخ ؛ رترب  ردپ  ود  ّقح  هک  یسک 
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! وش نکاس  يراد  تسود  هک  ار  تشهب  ياجک  ره  دوش : یم  باطخ  وا  هب  تمایق  زور  دنک ، تعاطا  نانآ  زا  لامکو  مامت 

: دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

ّلجأ هّمُالا  هذـه  یلإ  مالـسلا  امهیلع  ّیلعو  دّـمحم  ناـسحإف  مهیلإ ، اـمهناسحإل  اـمهدالوأ  یلع  اـمهّقح  مظع  اـّمنإ  ناوبـألا  ناـک  نإ 
.ّقحأ مهیوبأ  انوکی  نأب  امهف  مظعأو ،

یکین ناسحا و  نیاربانب ، دنیامن ، یم  دوخ  نادنزرف  هب  هک  تسا  یناسحا  یکین و  رطاخ  هب  تسا  دایز  دنزرف  رب  ردام  ردـپ و  ّقح  رگا 
.دنشاب ناشیا  ردپ  ود  راوگرزب  ود  نآ  هک  دنرتراوازس  سپ  تسا ، رتگرزبو  رتشیب  تّما  نیا  رب  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

.مالسلا امهیلع  ّیلعو  دّمحم  هدنع  نیلضفألا  هیوبأ  ردق  فیک  رظنیلف  هَّللادنع ، هردق  فیک  ملعی  نأ  دارأ  نم 

مالـسلا امهیلع  یلع  دّمحم و  وا  رترب  ردپود  هک  درگنب  سپ  دراد  تلزنم  ماقم و  ادخ  دزن  رد  ردـقچ  هک  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره 
.دنراد ماقم  مارتحا و  وا  دزن  رد  هزادنا  هچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مهنایضری امّهنإف  هَّللادابع ، رئاسو  هسفن  يوبأ  ّقح  نم  عاضأ  ام  هّرـضی  مل  مالـسلا  امهیلع  ّیلعو  دّمحم  نیلـضفألا  هیوبأ  ّقح  یعر  نم 
.امهیعسب

ار ادخ  ناگدنب  ریاس  دوخ و  ردامو  ردپ  ّقح  رگا  دنک ، تاعارم  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  دوخ ؛ رترب  ردـپ  ود  ّقح  هک  یـسک 
یـضار دونـشخ و  ار  اهنآ  دوخ  شـشوک  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  اریز  ، دیـشخب دـهاوخن  وا  هب  یناـیز  ررـض و  هدرک ؛ عیاـض 

.درک دنهاوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نیلضفألا هیوبأ  یلع  یّلصملا  میظعت  ردق  یلع  هالصلا  باوث  مظعی 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.مالسلا هیلع  ّیلعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

.دوش یم  رتشیب  مالسلا  امهیلع  یلعو  دّمحم  دوخ ؛ رترب  ردپ  ود  هب  تبسن  رازگزامن  مارتحا  میظعت و  هزادنا  هب  زامن  باوث 

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 

هاوبأ امه  نیذـّلا  هُّماو  هیبأ  نع  یفنیـال  نأ  دـهتجیلف  لاـق.هَّللاو : یلب  اولاـق : هادـّلو ؟ نیذـّلا  هُّماو  هیبأ  نع  یفنی  نأ  مکدـحأ  هرکی  اـمأ 
.هسفن يوبأ  نم  لضفألا 

! ادخ هب  دنگوس  ارچ  : دنتفگ دوش ؟ یمن  تحاران  دنیامن  رود  شدوخ  يداژن  ردام  ردپ و  زا  هک  ار  یسک  ایآ 

.دنیامنن رود  دنتسهرترب ، امش  يداژن  ردام  ردپ و  زا  هک  يردام  ردپ و  زا  ار  امش  دینک  یعس  سپ  دومرف :

یم تسود  نانچ  ار  مالسلا  امهیلع  یلعو  دّمحم  نم  تفگ : شترضح  روضح  رد  یصخش  هک  ماگنه  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
: دومرف مراد ، یمنرب  اهنآ  ّتبحمزا  تسد  دننک  هزیر  هزیر  ای  هعطق  هعطق  ارم  رگا  هک  مراد 

نایعدتسیل امّهنإ  کسفن ، نم  تنأ  امهیطعت  ام  امهسفنأ  نم  كایطعم  مالـسلا  هیلعًاّیلعو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  ّنأ  مرجال 
]. کلذ نم   [ ءزج فلأ  هئام  نم  ءزجب  امهل  هتلذب  ام  یفیال  ام  ءاضقلا  لصف  موی  یف  کل 

رد نانآ  يا ، هداد  ناشن  ّتبحم  دوخ  زا  اهنآ  هار  رد  هک  دنهد  یم  وت  هب  شاداپ  رادقم  نآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  دیدرت  نودب 
.دنکن افو  ار  نآ  مرازه  دصکی  يا  هدومن  لذب  نانآ  يارب  وت  ار  هچنآ  هک  دنیامن  یم  تساوخرد  وت  يارب  ردق  نآ  تمایق  زور 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

الو ّلح  یف  هَّللا  نم  سیلف  ، هبـسن يدلاو  نم  هیلع  مرکأ  مالـسلا  هیلع  ّیلعو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هنید  ادـلاو  نکی  مل  نم 
.ریثک الو  لیلق  الو  مارح 

ردپ و زا  رت  یمارگ  وا  دزن  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  ینعی  وا  ینید  ردپ  ود  هک  یسک 
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.تسا هدربن  يا  هرهب   - دایز هن  مک و  هن  شمارح و  زا  هن  شلالح و  زا  هن  ادخ -  نید  زا  عقاو  رد  دنشابن  وا  يداژن  ردام 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ّکنرثوأل هل : ّلجوّزع  هَّللا  لاق  ، هبـسن يوبأ  هعاط  یلع  مالـسلا  هیلع  ّیلعو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هنید  يوبأ  هعاط  رثآ  نم 
.کبسن يوبأ  ّبُح  یلع  امهّبح  راثیإب  کسفن  تفّرش  امک  ، کنید يوبأ  هرضحب  کّنفّرشُالو  ینترثآ  امک 

هب لاعتم  يادخ  دیامن  دوخ  يداژنردام  ردپ و  تعاطا  رب  مّدقم  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  دوخ  ینید  ردپ  ود  تعاطا  هک  یسک 
وت ینید  ردـپ  ود  روضح  رد  وت  هب  یتـشاد و  مّدـقم  ارم  وت  هکناـنچ  مهد  یم  شزراوت  هب  مراد و  یم  مّدـقم  ار  وت  هنیآ  ره  دـیامرف : وا 

.يداد تفارـش  ّتیـصخش و  تیداژن  ردام  ردپ و  رب  اهنآ  ّتبحم  نداد  حیجرت  اب  ار  دوخ  وت  هک  نانچ  مهد ، یم  ّتیـصخش  تفارش و 
(1)

--------------------------------

« تاجردلا رئاصب   » تیاور ( 3  _ 675

: دسیون یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   ( 3  / 675

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : ریدس  نب  ناّنح 

.اّنم هَّللاو  متنأف  انیلإ  ّنح  اتنیط  نم  یش ء  هقلخ  یف  ناک  نمف  انب ، مهطلخو  مهب  انطلخف  انتعیش ، هنیطو  انتنیط  نجع  هَّللا  ّنإ 

ام تشرـس  اب  ار  نانآ  تشرـس  نانآ و  تشرـس  اب  ار  ام  تشرـس  هاگنآ  دومن ، نیجع  ار  ام  نایعیـش  تنیط  اـم و  تنیط  لاـعتم  يادـخ 
زا امش  ادخ ! هب  دنگوس  .دراد  قایتشا  قوش و  ام  يوس  هب  هتخیمآ ، وا  تشرس  رد  ام  تشرسزا  يرادقم  هک  یسک  سپ  .دومن  طولخم 

.دیتسه (2) ام 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

.نامقل نم  ریخ  ناملس  و 

259/23 ح 8 و 8/36 ح 11. راونألا : راحب  ، 329  - 333 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
11/25 ح 17. راونألا : راحب  16 ح 8 ،  تاجردلارئاصب : - 2
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.تسا (1) رتهب  نامقل  زا  ناملس  و 

----------------------------------------------------

« نیدلا لامک   » تیاور  ( 4  _ 676

: دسیون یم  نیدلا » لامک   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش  ردقلا  لیلج  ملاع   ( 4  / 676

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  دیوگ : هزمح  وبا 

قلخلا قلخ  لبق  هنودبعی  هرون ، ءایض  یف  ًاحاورأ  هتمظع  رون  نم  مالسلا  مهیلعرـشع  دحألا  هّمئألاو  ًاّیلعو  ًادّمحم  قلخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ 
.نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  نم  هیداهلا  هّمئألا  مهو  هنوسّدقیو ، ّلجوّزع  هَّللا  نوّحبسی 

رد یحاورا  تروص  هب  هک  دـیرفآ  شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزای  یلع و  دّـمحم و  لاعتم  يادـخ  اـنامه 
رگتیاده ناماما  نانآ  و  دندوب ، لوغشم  وا  سیدقت  حیبست و  هب  دندرک و  یم  تدابع  ار  وا  تاقولخم  شنیرفآ  زا  شیپ  شرون  ینشور 

.دنتسه (2) داب -  نانآ  همه  رب  دنوادخ  دورد  هک  دّمحم -  لآزا 

------------------------------------------------------------

ثیدـح نیا  لقن  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییابیز  ثیدـح  کـی  زا  هلمج  نیرخآ  تراـبع  نیا  - 1
همه همجرت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  ياـه  لد  ّتینارون  يارب  کـنیا  تسا ، هدـیدرگ  فذـح  نآ  نیتسخن  ياـه  شخب 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  يافـصاب  رـضحم  هب  یـسیع  مردـپ  هارمه  هب  دـیوگ : یمـشاه  یـسیع  نب  لضف  مییامن : یم  لـقن  ار  ثیدـح 
لوـسر نانخـس  زا  تسا » تیب  لـها  اـم  زا  ناملـس   » هک ثیدـح  نیا  اـیآ  درک : ضرع  شترـضح  هـب  یـسیع  مردـپ  میدـش ، باـیفرش 

؟ تسا مالسلا  هیلع  بلطملادبع  ترضح  نادنزرف  زا  ینعی  درک : ضرع  .يرآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ضرع .تسا  تیب  لها  ام  زا  دومرف : مالـسلا ؟ هیلع  بلاـطوبا  ترـضح  نادـنزرف  زا  ینعی  درک : ضرع  .تسا  تیب  لـها  اـم  زا  دومرف :

شکرابم تسد  اب  شترضح  هاگنآ  .تسا  تیب  لها  ام  زا  وا  هک  سانـشب  یـسیع ! يا  دومرف : .موش  یمن  امـش  روظنم  هّجوتم  نم  درک :
دنوادخ هکلب  تسا ، رّوصتم  وت  نهذ  رد  هک  نانچ  هن  تسا » تیب  لها  ام  زا   » هک نیا  زا  روظنم  دومرف : دومن و  هراشا  شفیرش  هنیس  هب 

ام زا  نانآ  سپ  دـیرفآ ، نآ  ینییاپ  شخب  زا  ار  اـم  نایعیـش  تشرـس  تنیط و  دـیرفآ و  نییّیلع  یلعازا  ار  اـم  تشرـس  تنیط و  لاـعتم 
زا ام ، نانمشد  ناوریپ  .دیرفآ  نانآ  تشرس  زا  رت  نییاپ  زا  ار  اهنآ  ناوریپ  تشرس  دیرفآ و  نیّجس  زا  ار  ام  نانمشد  تشرس  .دنتسه و 
«. 331/22 ح 42 و 12/25 ح 22 راونألا : راحب   » هب دوش  عوجر  .تسا  رتالاو  رتهب و  نامقل  ماقم  زا  ناملس  ماقمو  دنتـسه  ام  نانمـشد 

« مجرتم »
ینیلک مالـسإلا  هقث  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ح 73 .  40 رثـألا : بختنم  ح 28 ،  15/25 راونألا : راـحب  ح 1 ،  318/1 نیدـلا : لامک  - 2

.تسا هدومن  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 530/1 ح 6 یفاک : باتک  رد  هللا  همحر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هَّللادبع نب  رباج  تیاور  ( 5  _ 677

« ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  ریـسفت  لیذ  رد  هَّللادبع  نب  رباج  ( 5  / 677
: دیوگ دینک ،» یم  فورعم  هب  رما  هک  دیدش  هدیرفآ  اه  ناسنا  عفن  هب  هک  دیدوب  یتُّما  نیرتهب  امش  « ؛  (1)

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.درک ادج  شیوخ  تمظع  لالج  زا  دروآ و  دیدپ  دوخ  رون  زا  ار  نآ  هک  دوب ، نم  رون  دیرفآ  لاعتم  يادخ  هک  يزیچ  نیتسخن 

يارب هاـگنآ  دیـسر ، یهلا  تمظع  لـالج  هب  لاـس  رازه  داتـشه  لوط  رد  هکنیا  اـت  دومن  یهلا  تردـق  فاوط  هب  عورـش  نم ، رون  سپ 
مالسلا هیلع  یلع  رونو  یهلا  تمظع  رب  طیحم  نم  رون  سپ  دیدرگ ، ادج  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  نآ ، زا  داتفا و  هدجـس  هب  ادخ  میظعت 

.دوب وا  تردقرب  طیحم 

زا ار  نانآ  ياهلد  اهـشوگ و  مدرم و  ياه  مشچو  تفرعم  لقع ، ناگدید ، رون  زور ، رون ، دیـشروخ  حول ، شرع ، لاعتم  يادخ  هاگنآ 
.تسا هدیدرگ  ادج  ناحبس ) يادخ   ) وا رون  زا  نم  رون  و  دیرفآ ، نم  رون 

ناّصاخ و ام  و  میتسه ، ادـخ  هملک  ام  ناگدـننک ، تعافـش  مییام  ناگدـننک و  حـیبست  مییاـم  و  نیقباـس ، نیرخآ ، نیلّوا ، مییاـم  سپ 
.میتسه هَّللا  نیمی  هَّللا و  بنج  هَّللا ، هجو  ام  و  مییادخ ، ناتسود  ام  مییوا ، ناگدیزگرب 

تـسام دزن  لیوأت  يانعم  و  میلیزنت ، ندعم  ام  میتسه ، وا  بیغ  نابجاح  ناراد و  هدرپ  ام  وا و  یحو  ناراد  هنازخ  ام  مییادخ ، نانیما  ام 
.میتسه وا  بیغ  تیاهن  ادخ و  رما  دش  دمآ و  ّلحم  ام  و  دیآ ، یم  دورفام  ياه  هناخ  رد  لیئربج  و 

تّما نایاوشیپ  ِناگرزب  مدرم و  تفارش  ثعاب  ، تمعن ياه  همـشچرس  تمحر ، ياهدیلک  تمکح ، ياه  غارچ  ادخ ، سدق  هاگیاج  ام 
.میتسه

نایعار و نایقاس و  نایماح و  نارادنامرف ، ناگدننک ، تیافک  ، ناهج نارادمتسایس  مدرم ، نارورس  رهد ، نادنمشناد  رصع ، سیماون  ام 
.میتسه مدرم  تاجن  ياههار 

.میتسه میقتسم  رادیاپ و  هار  لیبسلس و  همشچرس  هار و  ام 

هیآ 110. نارمع ، لآ  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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، هَّللا نع  ّیلوت  اّنع  ّیلوت  نمو  هَّللا ، فرع  انفرع  نمو  هَّللا  یف  ّکش  انیف  ّکش  نمو  هَّللا ، یلع  ّدر  انیلع  ّدر  نمو  هَّللاب ، نمآ  انب  نمآ  نم 
.هَّللا عاطأ  انعاطأ  نمو 

دیدرت ام  دروم  رد  هک  یسک  تسا ، هدرک  در  ار  يادخ  دنک ، در  ار  ام  هک  یسک  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  دروایب  نامیا  ام  هب  هک  یسک 
هدش نادرگیور  ادخ  زا  دشاب  نادرگیور  ام  زا  هک  یسک  هتخانش و  ار  ادخ  دسانـشب  ار  ام  هک  یـسک  تسا ، هدومن  دیدرت  ادخ  هب  دنک 

.تسا هدرک  تعاطا  ادخ  زا  دنک  تعاطا  ام  زا  هک  یسک  تسا ،

ندـعم نحنو  هماـمإلاو ، هیـالولاو  هّوبنلا  اـنیفو  هیادـهلاوهفالخلاو ، همـصعلا  اـنلو  هَّللا ، ناوضر  یلإ  هلـصولاو  هَّللا ، یلإ  هلیـسولا  نحنو 
اهب کّسمت  نم  یّتلا  یقثولا  هورعلاو  یمظعلاهّجحلاو ، یلعألا ، لثملاو  يوقتلا  هملک  نحنو  همـصعلا  هرجـشو  همحرلا  باـبو  همکحلا 

.اجن

نایم رد  تماما  تیالو و  تّوبن ، تسام ، نآ  زا  تیاده  تفالخ و  تمصع ، .میتسه  وا  ناوضر  هب  هدنناسر  ادخ و  يوس  هب  هلیـسو  ام 
.تسام

نآ هب  سک  ره  هک  یقثولا -  هورع  يربک و  تّجح  ، العا لثم  اوقت و  هملک  میتسه ، تمـصع  هرجـش  تمحر ، باب  تمکح ، ندعم  ام 
.میتسه (1) ام  دبای -  تاجن  دنز  گنچ 

----------------------------------------

« تاجردلا رئاصب   » تیاور  ( 6  _ 678

: دیوگ ناورم  نب  دّمحم  دسیون : یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   ( 6  / 678

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نیا و  دروآ ، یم  دورف  نیمز  رب  تسا  شرع  تحت  هک  یبآ  زا  يا  هرطق  دـنیرفایب  ار  ماـما  اـت  دـنک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
يادخ دیامن و  یم  یکیدزن  شرسمه  اب  هاگنآ  دروخ ، یم  تخرد  نآ  هویم  زا  ماما ، نآ  راوگرزبردپ  و  دوش ، یم  عقاو  یتخرد  يور 

.دنک یم  قلخ  ار  ماما  لاعتم 

یم ار  ناگدنب  لامعا  وا  دوش و  یم  دنلب  وا  يارب  رون  زا  يا  هناوتسا  دوش  یم  ّدلوتم  هک  ینامز  دونـش و  یم  ادص  شردام  محر  رد  وا 
دنک دشر  هک  هاگنآ  دنیب ،

39 قراشم : رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  هللا  همحر  یـسرب  همّالع  طوطخم ،) : ) نانجلا ضاـیر  زا  لـقن  هب  ح 38 ،  22/25 راونألا : راـحب  - 1
.تسا هدرک  لقن  توافت ) یکدنااب  )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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َلِّدَبُم ًالْدَـعَو ال  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » دوش یم  هتـشون  هفیرـش  هیآ  نیا  وا  پچ  يوناز  رب  ددرگ ، تماق  دـق و  شوخ  یناوج  و 
دناوت یمن  سک  چـیه  دیـسر ؛ مامت  لاـمک و  ّدـح  هب  لدـع  قدـص و  اـب  وت  راـگدرورپ  هملک  و  « ؛  (1) ُمیلَْعلا » ُعیمَّسلا  َوُـهَو  ِِهتاـِملَِکل 

(2) تساناد .» هدنونش  وا  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  تاملک 

-----------------------------------------------------------

ریصبوبا زا  تاجردلا  رئاصب  تیاور   ( 7  _ 679

: دیوگ ریصبوبا  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   ( 7  / 679

دورف ءاوبا (3)  لزنم  رد  هک  یماگنه  دش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلع  یسوم  شدنزرف  هک  یلاس  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 
هاگان میدوب  ندروخ  لوغـشم  اـم  هک  اـنثا  نآ  رد  دومرف ، هّیهت  یئاراوگ  لّـصفم و  هناحبـص  شباحـصا  اـم و  يارب  ترـضح  میدـمآ ،

هب امش  هدش و  عورش  نم  نامیاز  درد  هک  دیوگ  یم  هدیمح  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـسمه  هدیمح ، فرط  زا  يدصاق 
.میامنن یمادقا  امش  زا  شیپ  تدنزرف  نیا  هب  تبسن  هک  دیدومرف  روتسد  نم 

هدز و الاب  ار  شنیتسآ  هک  یلاح  رد  شترضح  هک  تشذگن  يزیچ  تفر ، رورس  یلاحشوخ و  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تشگرب دوب  نادنخ 

: دومرف درک ؟ هچ  هدیمح  ناترسمه  دیامن ! نشور  ار  ناتنامشچ  نادنخ و  ار  امش  دنوادخ  میتفگ :

بلطم نآ  هب  نم  هک  تفگ  نم  هب  یبلطم  وا  زا  هدیمح  تسا ، دنوادخ  تاقولخم  نیرتهب  وا  هک  دومرف  اطع  يرـسپ  نم  يارب  دـنوادخ 
.مدوب رتاناد  وا  زا 

؟ تفگ هچ  دولوم  نآ  زا  هدیمح  مدرگ ؛ تابرق  مدرک : ضرع 

.درک دنلب  نامسآ  هب  رس  داهن و  نیمز  رب  ار  شیاهتسد  دش ، ّدلوتم  دولوم  نآ  یتقو  تفگ : وا  دومرف :

هیآ 115. ماعنا ، هروس  - 1
38/25 ح 5. راونألا : راحب  431 ح 1 ، تاجردلا : رئاصب  - 2

دودحرد سر ، مشچ  کی  رادقم  هب  یتفاسم   ) لیم  23 هنیدم ، فرط  زا  هفحج  نآ و  نایم  تسا و  هنیدم  عباوت  زا  ییاتـسور  ءاوبا : - 3
.تسا عقاو  اجنآ  رد  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  ردام  مالسلا  اهیلع  هنمآ  دقرم  تسا و  هلصاف  رتم )  1600

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسوا زا  دعب  نیشناج  ّیصو و  هناشن  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هناشن  لمع  نیا  متفگ : وا  هب  نم 

؟ تسا ماما  تمالع  هنوگچ  لمع  نیا  مدرگ ؛ تنابرق  مدرک : ضرع 

شردـپ يارب  يا  هساک  دوخ  اب  وا  دـمآ ، دوب - هدـیباوخ  هک  شردـپ -  دزن  یـصخش  دـش ، هتـسب  مّدـج  هفطن  هک  یبش  نآ  رد  دومرف :
ار نآ  هک  دوب  فرب  زا  رت  کنخ  لسع و  زا  رت  نیریش  هرک ، زا  رتمرن  ریـش ، زا  رتدیفـس  ، بآ زا  رت  قیقر  یتبرـش  نآ  رد  هک  دوب  هدروآ 

.دش هتسب  مّدج  هفطن  درک و  یکیدزن  شرسمه  اب  تساخرب و  رورس  یلاحشوخ و  اب  وا  داد ، یکیدزن  روتسد  دیناماشآ و  وا  هب 

روتسد دیناماشآ و  وا  هب  ار  تبرش  نامه  درکادیپ و  روضح  دوب  هدمآ  مّدج  دزن  هک  یصخش  نامه  دش ، هتـسب  مردپ  هفطن  هک  یبش  و 
.دش هتسب  مردپ  هفطن  درک و  یکیدزن  شرسمه  اب  مّدج  داد و  یکیدزن 

داد و یکیدزن  روتـسد  دیناروخ و  زین  دوب  هدـیناروخ  اهنآ  هب  هچنآ  وا  هب  دـمآ و  مردـپ  دزن  یـصخش  دـش  هتـسب  نم  هفطن  هک  یبش  و 
.دش هتسب  نم  هفطن  درک و  یکیدزن  شرسمه  اب  تساخرب و  یلاحشوخ  اب  مردپ 

هب ار  روتسد  نامه  دیناروخ و  زین  نم  هب  دوب  هدیناروخ  اهنآ  هب  هچنآ  دمآ و  نم  دزن  یصخش  دش ، هتـسب  مدنزرف  نیا  هفطن  هک  یبش  و 
هفطن مدرک و  یکیدزن  مرسمه  اب  متساخرب و  دیامن  یم  اطع  هچ  نم  هب  ادخ  متسناد  یم  هک  نآ  اب  رورسو  یلاحشوخ  اب  داد و  زین  نم 

.دش هتسب  مدنزرف 

وا يارب  دـنوادخ  دریگ  رارق  شرداـم  محررد  بش  لـهچ  نآ ، هک  یماـگنه  مداد ، ربـخ  وـت  هب  هک  تسا  یتبرـش  زا  ماـما  هفطن  اـنامه 
هتـشرف دش  ههام  راهچ  هک  ینامز  سپ  درگن ، یم  شمـشچ  دید  هزادـنا  هب  نآ  اب  دـیامن و  یم  بصن  شردام  محر  رد  رون  زا  ینوتس 

: دسیون یم  شتسار  يوزاب  رب  دیآ و  یم  ناویح »  » مانب يا 

لامک ّدح  هب  لدع  قدـص و  اب  وت  راگدرورپ  هملک  و  « ؛  (1) ُمیلَْعلا » ُعیمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَعَو ال  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  »
؛ دیسر مامت  و 
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«. تساناد هدنونش  وا  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  تاملک  دناوت  یمن  سک  چیه 

رب ار  شتسد  هک  یعقوم  دنک ، یم  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرـس  دراذگ و  یم  نیمز  رب  ار  شیاهتـسد  دوش ، یم  ّدلوتم  شردام  زا  نوچ  و 
ار شرس  یتقو  دیامن ، یم  تفایرد  وا  دتـسرف  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  ییاهـشناد  مولع و  همه  عقاو  رد  دراذگ  یم  نیمز 

یم ادص  شردپ  مان  دوخ و  مان  هب  ار  وا  العا  قفا  زا  تّزعراگدرورپ  بناج  زا  يا  هدنهد  ادن  شرع  نورد  زا  دنک  یم  دنلب  نامـسآ  هب 
: دیوگ یم  دنز و 

تبجوأ كّـالوت  نملو  کـل  یملع ، هبیعو  يّرـس  عـضومو  ، یقلخ نم  یتوفـص  تنأ  کـقلخ  اـم  میظعلف  هَّللا ، کـتّبث  تـبثأ  نـالفای !
.یقزر هعس  نم  مهیلع  تعسوأ  نإو  یباذع ، ّدشأ  كاداع  نم  ّنیلصُال  یتّزعو  ّمث  .يراوج  تللحأو  یتّنج  تنکسأو  یتمحر ،

ّلحم و  مقلخ ، نایم  زا  هدیزگرب  وت  مدیرفآار ! وت  هچنآ  تمظع  هب  دنگوس  درادـب ، تباث  ار  وت  ادـخ  شاب ، راوتـسا  تباث و  ینالف ! يا 
ردو مدرک  نکاس  متشهب  رد  و  مدومن ، بجاو  ار  متمحر  دنک  يوریپ  وت  زا  هک  ره  وت و  يارب  ، یتسه نم  شناد  ملع و  قودنص  زار و 

.مداد رارق  مدوخ  راوج 

.مزاس دنم  هرهب  ما  هعساو  يزور  زا  ار  اهنآ  هچرگ  منازوسب ، ار  وا  دوخ  تخس  باذع  اب  دنک  ینمشد  وت  اب  هک  ره  دنگوس ! متّزع  هب 

: دناوخ یم  وا  خساپ  رد  ار  هیآ  نیا  ماما  دریذپ ، نایاپ  يدانم  يادص  هک  ینامز 

 ...«. زین ناگتشرف  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ  « ؛  (1) ...ُهَِکئالَْملاَو » َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  »

.دیامن یم  ردق  بش  رد  حور  تاقالم  بجوتسم  ار  وا  و  دیامرف ، یم  اطع  وا  هب  ار  رخآ  ملع  لّوا و  ملع  دنوادخ ، دیوگ ، نینچ  نوچ 

؟ تسین لیئربج  نامه  حور  ایآ  مدرگ ؛ تنابرق  مدرک : ضرع 

یم لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ناگتـشرفزا ، رتگرزب  هک  تسا  يا  هدـیرفآ  حور  تسا و  ناگتـشرف  سنج  زا  لیئربج  دومرف :
: دیامرف
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(2) دنیآ .» یم  دورف  حور  ناگتشرف و  « ؛  (1) ُحوُّرلاَو » ُهَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  »

--------------------------------------------

ناهرب ریسفت  تیاور  ( 8  _ 680

: هک هدرک  لقن  ناهرب »  » فیرش باتک  زا  عبنم  نامه  رد  زاب  ( 8  / 680

: دومرف شترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  يا  هّدع 

.هُّما نطب  یف  نینج  وهو  مالکلا  عمسی  مامإلا  ّنإف  مامإلا ، یف  اومّلکتتال 

.دونش یم  تسا -  نینج  هک  شردام -  محر  رد  هک  تسا  یسک  ماما  هک  ارچ  دینکن (3) ،  تبحص  ماما  تلزنم  ماقم و  دروم  رد 

ِِهتاِملَِکل َلِّدَبُمال  ًالْدَعَو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » دسیون یم  ار  هیآ  نیا  شمـشچ  ود  نایم  رد  يا  هتـشرف  دیازب  ار  وا  شردام  نوچ 
ار وا  تاملکدـناوت  یمن  سک  چـیه  دیـسر ؛ مامتو  لامک  ّدـح  هب  لدـع  قدـص و  اب  وت  راگدرورپ  هملک  و  «؛  (4) ُمیلَْعلا » ُعیمَّسلا  َوُـهَو 

«. تساناد هدنونش  وا  دزاس و  نوگرگد 

.دشاب (5) ناگدنب  لامعا  رگ  هراظن  نآ  هلیسو  هب  ات  دوش  یم  دنلب  رون  زا  ینوتس  يرهش  ره  زا  وا  يارب  دنک  یهلا  رما  هب  مایق  نوچ  و 

: تسا هدمآ  هیآ ، نیا  ریسفت  زا  سپ  نایبظ  نب  سنوی  تیاور  رد  و 

هب يریو  ریمـضلا ، هب  فرعف  روـن  نم  حابـصم  هل  لـعجو  ، هبیهلا سبُلاو  راـقولاو ، ملعلاـب  نّیزو  همکحلا  یتُوا  ضرـألا  یلإ  جرخ  اذإـف 
.دابعلا لامعأ 

هیآ 4. ردق ، هروس  - 1
ینیلک مالـسإلا  هقث  ار  تیاور  نـیا  ریظن  549/1 ح1 . ناهرب : ریـسفت  ح 17 ،  42/25 راونألا : راـحب  ح 4 ،  440 تاجردـلا : رئاصب  - 2

.تسا هدرک  لقن  385/1 ح1  یفاک : رد  زین  هللا  همحر 
دروم رد  ینعی  دینکن » تبحص  دروم  نیا  رد   » هک نیا  زا  روظنم  دیوگ : فیرش  ثیدح  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 3

ماما تلزنم  ماقم و  هک  ارچ  دییوگن ، نخس  ماما  فیصوت  رد  هک  نیا  ای  دییوگن ، نخس  دوخ  تاّیرظن  ارآ و  اب  نآ  نییعت  ماما و  بصن 
.تسامش لوقع  زا  رتارف  تفگش و  یسب 

هیآ 115. ماعنأ ، هروس  - 4
45/25 ح 21. راونألا : راحب  550/1 ح5 ، ناهرب : ریسفت  435 ح1 ، تاجردلا : رئاصب  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1033 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_31_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_31_5
http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

رب تبیه  سابل  ددرگ و  یم  نّیزم  راقوو  ملع  اـب  دوش و  یم  اـطع  وا  هب  تمکح  دـیآ ؛ یم  دورف  شرداـم  مکـش  زا  ماـما  هک  یماـگنه 
یم ناگدنب  لامعا  هب  هتخانـش و  ار  اهناسنا  ریمـض  نآ  اب  هک  دوش  یم  هداد  رارق  رونزا  یغارچ  وا  يارب  و  هدیناشوپ ، شیتوکلم  مادـنا 

.درگن (1)

--------------------------------------------------

یفاک لوصا  تیاور   ( 9  _ 681

: تسا هدمآ  یفاک »  » فیرش باتک  رد   ( 9  / 681

ماما تسا  نکمم  ایآ  متفگ : مدومن و  لاوئـس  تماـما  دروم  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  ماـما  زا  دـیوگ : عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم 
: دومرف دشاب ؟ هتشاد  لاس  تفه  زا  رتمک 

.دوش یم  مه  لاس  جنپ  زا  رتمک  يرآ ،

تماما ماگنه  هب  ترـضح  نآ  تایاور  رثکا  رب  انب  اریز  دراد ، هادـف  انحاورا  مئاق  ماما  هب  هراشا  ثیدـح ، نیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.دنتشاد (2) لاس  جنپ  زا  رتمک  هام  دنچ  لاس و  کی  ای  هام ، دنچ 

-----------------------------------------------------

...و رابخألا  یناعم  تیاور   ( 10  _ 682

: تسا هدمآ  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » و لاصخ » «، » رابخألا یناعم   » ياه باتک  رد   ( 10  / 682

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  لاّضف  نب  نسح 

دلویو سانلا ، دـبعأو  سانلا  یخـسأو  سانلا  عجـشأو  سانلا  ملحأو  سانلا  یقتأو  سانلا  مکحأو  سانلا  ملعأ  نوکی  تامالع ، مامإلل 
.ّلظ هل  نوکیالو  هیدی ، نیب  نم  يری  امک  هفلخ  نم  يریو  ًارّهطم ، نوکیو  ًانوتخم 

، نیرت عاجـش  نیرتراـبدرب ، نیرتراـکزیهرپ ، نیرترواد ، نیرتاـناد ، وا  زا :) دـنترابع  هک   ) تسا یئاـه  هناـشن  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
شیپ زا  هک  روط  نامه  تسا ، رّهطم  كاپ و  دراذـگ و  یم  ایند  هب  اـپ  هدـش  هنتخ  تروص  هب.تسا  مدرم  نیرتدـباع  نیرتدـنمتواخس ،

.درادن هیاس  زین ، رس  تشپ  زا  دنیبب  يور 

39/25 ح8. راونألا : راحب  551/1 ح 10 ، ناهرب : ریسفت  432 ح4 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
103/25 ح6. راونألا : راحب  384/1 ح5 ، یفاکلا : - 2
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نیتداهش هب  ار  شیوخ  يادص  و  دهن ، یم  نیمزرب  دوخ  تسد  فک  ود  دیآ  یم  دورف  نیمز  هب  هدش و  ّدلوتم  شردام  زا  هک  یماگنه 
.دنک یم  دنلب  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  «ال 

هرز دونـش ،) یم  ار  ناگتـشرف  يادـص  ینعی   ) تسا ثَّدـحم  تسا ، رادـیب  شبلق  یلو  دور  یم  باوخ  هب  شمـشچ  دوش ، یمن  ملتحم 
رومأم ار  نیمز  دنوادخ  اریز  دوش ، یمن  هدید  شعوفدم  راردا و  تسوا ، يابیز  مادـنا  هزادـنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

.دعلبب دوش  جراخ  وا  زا  هچنآ  هک  هدرک 

تبسن تسا ، رتراوازـس  ناشدوخ  زا  مدرم  ناج  رب  وا  رایتخا  تسا ، رتوبـشوخ  رت و  هزیکاپ  کشم  يوب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندب  يوب 
.تسا رتنابرهمو  رتزوسلد  ناشردام  ردپ و  زا  مدرم  هب 

یهن هچنآ  زا  و  دـشاب ، یم  رت  لماع  تسا  رومأم  هچنآ  هب  مدرم  همه  زا  تسا و  رت  عضاوتم  مدرم  همه  زا  لاـعتم  يادـخ  لـباقم  رد  وا 
.دیامن یم  يراددوخ  رتشیب  مدرم  همه  زا  هدش 

.دشدهاوخ مین  ود  دفاکشب  یگنس  دنک  اعد  رگا  هک  ییاج  ات  تسا  باجتسم  وا  ياعد 

ات نانآ  نایعیش  یماسا  هک  تسا  يا  هفیحص  وا  دزن  تسا ، راقفلاوذ  شریشمشو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحلـسا  وا  دزن 
.تسا هدش  هتشون  تمایق  زور  ات  ناشنانمشد  یماسا  هک  تسا  يا  هفیحص  و  تسا ، هدش  هتشون  نآ  رد  زیخاتسر  زور 

.مدآ دلو  هیلإ  جاتحیام  عیمج  اهیف  ًاعارذ ، نوعبس  اهلوط  هفیحص  یهو  هعماجلا  هدنع  نوکتو 

.تسا دوجوم  نآ  رد  اهناسنا  جاتحیام  مامت  هک  عارذ ، داتفه  لوط  هب  تسا  يا  هتشون  نآ  تسا و  هعماج »  » مالسلا هیلع  ماما  دزن 

همیرج یّتح  مولع  مامت  ود  نآ  رد  هک  تسا -  يدنفسوگ  تسوپ  زب و  تسوپ  هک  رغصا -  ربکا و  رفج  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  و 
.تسا هدش  هتشون  نآ  رد  نآ ، مّوس  کی  ای  نآ  فصن  هنایزات و  کی  ندز  تازاجم  شارخ و  کی 

.تسا (1) مالسلا  هیلع  ماما  دزن  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  و 

---------------------------------------------

راحب ، 437 جاــجتحإلا : ح1 ،  169/1 مالــسلا : هـیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  ح1 ،  527/2 لاــصخلا : ح4 ،  101 راـبخألا : یناــعم  - 1
:116/25 ح1. راونألا
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« تاجردلا رئاصب   » و صاصتخا »  » تیاور  ( 11  _ 683

: تسا هدمآ  تاجردلا » رئاصب   » باتک هرس و  سدق  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد   ( 11  / 683

ماما دش ، دراو  نمی  ياملع  زا  یصخش  هک  متشاد  روضح  فرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداعساب  رـضحم  رد  دیوگ : بلغت  نب  نابا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

.يرآ تفگ : دنتسه ؟ ینادنمشناد  املع و  امش  نایم  رد  ایآ  ینمی ! يا 

؟ دسر یم  اجک  ات  امش  ياملع  شناد  دومرف : ترضح 

.دنک یم  ینز  یپ  میالع  راثآ و  زاو  دریگ  یم  لاف  هدنرپ  زا  و  دنک ، یم  یط  ار (1)  هار  هام  کی  تفاسم  بش  کی  رد  تفگ :

.تسرتاناد امش  ملاع  زا  هنیدم  دنمشناد  ملاع و  سپ  دومرف : ترضح 

: دومرف ترضح  دوش ؟ یم  یهتنم  اجک  هب  امش  ملاع  شناد  تفگ :

، ًاسمش رشع  ینثإ  عطقت  ترُما  اذإ  نکلو  هرومأم ، ریغ  مویلا  اّهنإ  ترُما ، اذإ  سمـشلاک  هنـس  هریـسم  دحاو  حابـص  ّلک [  [ یف ریـسی  ّهنإ 
.ًاملاع رشع  ینثإو  ًارحبرشع ، ینثإو  ًاّرب ، رشع  ینثإو  ًابرغم ، رشع  ینثإو  ًاقرشم ، رشع  ینثإو  ، ًارمق رشع  ینثإو 

ّتیرومأم نآ  زا  شیب  زورما  انامه  دـنکادیپ ، ّتیرومأم  رگا  دیـشروخ  دـننام  دـنک ، یم  یط  ار  هار  لاس  کـی  تفاـسم  دادـماب  ره  وا 
ایرد هدزاود  ، یکشخ هدزاود  برغم ، هدزاود  قرشم ، هدزاود  هام ، هدزاود  دیشروخ ، هدزاود  تفاسم  دنک ، ادیپ  ّتیرومأم  رگا  درادن ،

.دنک یم  یط  ار  ناهج  هدزاود  و 

همادا ار  دوخ  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تهج ، نیمه  هب  دـیوگب ، هچ  تسنادـن  دـنامن و  ینمی  تسد  رد  يزیچ  دـیوگ : يوار 
.دندادن (2)

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 12  _ 684

: دسیون یم  رئاصبلا »  » باتک رد   ( 12  / 684

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : رفعج  نب  ّیلع 

.هار هام  ود  تفاسم  بش  کی  رد  هدمآ : راونألا » راحب   » و رئاصب »  » رد - 1
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.انلضفب انربخأل  انل  نُذا  ول 

.مییامن یم  هاگآ  نامدوخ  لیاضف  زا  ار  مدرم  دوش  هداد  هزاجا  ام  هب  رگا 

؟ تسا لیاضف  نآ  لماش  زین  امش  شناد  ملع و  ایآ  متفگ :

.تسام (1) لیاضف  نیرتمک  ملع  کلذ ؛ نم  رسیأ  ملعلا  دومرف :

----------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رئاصبلا »  » تیاور  ( 13  _ 685

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 13  / 685

: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلّصفم -  ثیدح  کی  رد  یناجرا -  رکب (2)  نب  هَّللادبع 

انیلع لزنت  هکئالملا  ّنإو  نوعمسیال ، ام  عمـسنو  سانلا ، يریالام  يرن  نوفطـصم ، نوّفـصم  ّانإ  سانلا ، بولق  ریغ  انبولق  ّنإ  رکب ! نبای 
.اناتوم رضحتو  انماعط [  [ دهشتو انشرف  یلع  ّبلقتو  انلاحر  یف 

و دـننیب ، یمن  مدرم  هک  مینیب  یم  ار  ییاهزیچ  ، میتسه هدـیزگرب  كاپ و  ام  تسا ، مدرم  ياه  لد  زا  ریغ  اـم  ياـه  لد  رکب ! دـنزرف  يا 
دهاش دنراذگ و  یم  مدق  نامیاشرف  يور  دنیآ و  یم  دورف  ام  لزانم  هب  ناگتشرف  انامه  دنوش ، یمن  مدرم  هک  میونش  یم  ار  ییاهزیچ 

.دنوش یم  رضاح  ام  ناگدرم  هزانج ) عییشت   ) رد دنتسه و  ام  هرفس 

ار دوخ  ياهلاب  و  دـننک ، یم  اعد  ام  ياربو  دـنناوخ  یم  زامن  ام  اب  دـنزاس و  یم  هاگآ  ار  ام  هداتفین  قاـفّتا  زونه  هک  يراـبخا  زا  ناـنآ 
یم ام  هب  اهنآ  رازآ  ناگدنبنج و  ندیـسر  عنام  و  دنهد ، یم  تکرح  ناشیاهلاب  يور  ارام  ياه  هّچب  و  دـنلام ، یم  ام  هب  كّربت ) يارب  )

دوجو ام  ياهفرظ  رد  هک  دنروآ  یم  ام  يارب  ار  ینیمزره  بآ  دنناسر ، یم  ام  هب  شدوخ  لصف  رد  ار  نیمز  ياه  یندـییور  و  دـنوش ،
.دراد

هک نیا  رگم  درذـگب  ام  رب  هک  تسین  یبش  دـنیامن ، یم  علّطم  ار  ام  اهنآ  هک  نآ  زج  تسین  يزامن  تقو  چـیه  تعاس و  چـیه  زور  ره 
دریم یم  نیمز  رد  هک  یهاشداپ  ره  ناگتشرف ، زا  اوه  لها  رابخا  ّنج ، رابخا  دنروآ ، یم  ام  يارب  نآ  تاقافّتا  اب  ار  نیمزرس  ره  رابخا 

یگنوگچ دوش و  یم  وا  نیشناج  هک  یسک  و 

.68 رئاصبلا : رصتخم  371/25 ح 21 ، راونألا : راحب  512 ح 27 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
.تسا هدمآ  ریکب »  » يا هخسن  رد  - 2
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.دسر یم  ام  هب  متفه  نیمز  ات  نیمز  شش  رابخا  دنروآ ، یم  ار  همه  ربخ  ، ناینیشیپ اب  وا  راتفر 

؟ تساجک هوک  نیا  ياهتنا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 

هک دنتسه  ینانابهگن  يداو  نآ  رد  دراد ، رارق  دادعت  نآ  ياهیداو  زا  یکی  رد  مّنهج  و  تسا ، مشـش  نیمز  ات  هوک  نیا  ياهتنا  دومرف :
هدش هتشامگ  يراک  هب  هتشرف  ره  هک  تسا ، رتشیب  تسا  نیمز  اهایرد و  رد  هچنآ  ناراب و  تارطقو  اهنامـسآ  ناگراتـس  زا  اهنآ  دادعت 

.دنک یمن  یچیپرس  نآ  زا  و 

؟ دنروآ یم  امش  همه  رضحم  هب  ار  رابخا  نیا  همه  ایآ  مدرک : ضرع 

ناوت مدرم  هک  تسا  هزادـنا  نآ  ام  تردـقو  ملع  دـسر ، یم  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  ینعی   ) رما نیا  بحاص  هب  رابخا  نیا  هن ، دومرف :
ار وا  ناگتـشرف  دریذـپن  ار  ام  مکح  هک  یـسک  مینک ، یم  مکح  دراوم  نآ  رد  اـم  یلو  ، دـنرادن ار  نآ  رد  تواـضق  ناوت  نآ و  لـمح 

نایّنج زا  رگا  دنیامن ، ام  لوق  هب  راداو  روبجم و  ار  وا  دنتسه  وا  نابهگن  هک  یناسک  هب  دنهد  یم  روتـسد  دننک و  یم  روبجم  ام  لوقرب 
.دریذپب ار  ام  مکح  ات  دنهد  یم  هجنکش  ردق  نآ  و  دنشک ، یمدنب  هب  ار  وا  دشاب  رفاک  ای  فلاخم 

؟ دنیب یم  ار  برغم  قرشم و  نیبام  ماما ، ایآ  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 

اهنآ نایم  رد  دنیبن و  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دشاب ، برغم  قرـشم و  يارب  ماما  تّجح و  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  رکب ! دـنزرف  يا  دومرف :
؟ دنرادن تردقوا  رب  نانآ  درادن و  اهنآ  رب  یتردق  دنناهنپ و  وا  مشچ  زا  هک  یمدرم  رب  تسا  ماماو  تّجح  هنوگچ  دـنکن ؟ یئاورنامرف 

؟ دنیب یمن  ار  اهنآ  هک  یتروصرد  تسا  مدرم  رب  هاوگ  دناسر و  یم  مدرم  هب  ار  یهلا  ماکحا  هنوگچ  و 

زا ار  ّتیرومأم  هک  تسا ؟ یعنام  لیاح و  اهنآو  وا  نایم  دنتـسه و  ناهنپ  وا  رظن  زا  هک  یلاح  رد  تساهنآ  رب  ماـما  تّجح و  هنوگچ  و 
: دیامرف یم  يادخ  هکنآ  لاح  ، دهد ماجنا  اهنآ  ّقح  رد  ادخ  بناج 

؛  (1) ِساَّنِلل » ًهَّفاک  ّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  امَو  »

«. میداتسرفن مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  ام  »

.میداتسرف دنتسه ، نیمز  هرک  يور  هک  یناسک  همه  رب  ار  وت  ام  ینعی 

هیآ 28. أبس ، هروس  - 1
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مایقلاو سانلا ، قوقحب  ذخآلاو  هّمُالا ، هیف  ترجاشت  ام  یلع  لیلدلا  وهو  هماقم ، موقی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  دعب  نم  هّجحلاو 
.ضعب نم  مهضعبل  فصنملاو  هَّللارمأب 

نایم هک  تسا  یتافالتخا  ّلح  يارب  امنهار  وا  تسوا ، ماقم  مئاق  نیـشناج و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  ماما  تّجح و  و 
.دریگ یم  يرگید  زا  ار  یضعب  داد  هدننک و  مایق  ادخرما  هب  و  تسا ، مدرم  قوقح  عفادم  و  دوش ، یم  عقاو  مدرم 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  دنک  ارجا  ارادخ  راتفگ  ات  دشاب  ذفان  مدرم  نایم  شراتفگ  هک  دشابن  یسک  مدرم  نایم  رد  رگا  سپ 

؛  (1) ْمِهِسُْفنَأ » ِیفَو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  »

قافآ رد  يا  هناشن  هیآ و  مادـک  سپ  میهد ،» یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز  هب  »
؟ هداد ناشن  نیمز  لها  هب  دنوادخ  هک  تسام  زج 

: هدومرف رگید  دروم  رد  و 

؛  (2) اِهتُْخا » ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  ّالِإ  ٍهَیآ  ْنِم  ْمِهیُرن  ام  »

«. دوب رتگرزب  يرگید  زا  هک  نیا  رگم  میداد  یمن  ناشن  نانآ  هب  يا  هیآ  چیه  ام  »

!؟ تسا رتگرزب  ام  زا  هیآ  مادک  سپ 

دومن كاله  ار  اهنآ  تداسح  یلو  دنربخابو ، هاگآ  هدومرف  اطع  ام  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  شیرق  مشاه و  ینب  انامه  ادـخ ! هب  دـنگوس 
.درک كاله  ار  ناطیش  هک  روط  نامه 

یّلح هار  میهد و  یم  حیضوت  اهنآ  رب  ام  دنسرپ و  یمام  زا  دنیآ و  یم  ام  دزن  دنسرت  یم  دوخ  ناج  رب  دنراچان و  هک  یعقاوم  رد  نانآ 
: دنیوگ یم  نارگید  دزنرد  دنور و  یم  نوریب  سپس  .دیتسه  ملع  لها  امش  هک  میهد  یم  یهاوگ  دنیوگ : یم  هاگنآ  میهد ، یم  ناشن 

!! میدیدن دنریذپبار ، اهنآ  فرح  دنشاب و  اهنآ  ناوریپ  زا  رت  هارمگ  هک  ار  یسک  ام 

نآ ربق  رگا  زاس ، هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ارم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 

هیآ 53. تلّصف ، هروس  - 1
هیآ 48. فرخز ، هروس  - 2
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: دومرف دنبای ؟ یم  نآ  ربق  رد  يزیچ  دنفاکشب  ار  ترضح 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  شردارب  و  ردام ، ، ردپ هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییامن ؟ یم  یگرزب  ياه  شـسرپ  هچ  رکب ! رـسپ  يا 
یم يزور  دنک و  یم  یگدنز  ترضح  نآ  هنوگ  نامه  دننک  یم  یگدنز  دنتسه ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگیاج  رد 

وا زورما  یلو  دش  یم  ادیپ  اجنآ  رد  هّتبلا  دش  یم  ربق  شبن  ماّیا  نآ  رد  رگا  دروخ ، یم  يزور  ترـضح  نآ  هک  يروط  نامه  دـنروخ 
نآ لمح  روتسد  ینامز  هچ  دنک  یم  هاگن  یهلا  شرع  هب  وا  تسا و  رگ  هراظن  ار  شنایهاپس  ّلحم  تسا و  هدنز  شراگدرورپ  دزن  رد 

.دوش یم  هداد  وا  هب 

! نک افو  يا  هداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  تسا و  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  وا 

ناتیاه هناخ  دنزرف و  هب  تبـسن  امـش  زا  ادخدزن  اهنآ  تاماقم  تاجرد و  ناشناردپ و  مسا  مسا و  هب  دـنک و  یم  هاگن  دوخ  راّوز  هب  وا 
ردپ زا  و  دنک ، یم  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  ّتبحم  رهم و  يور  زا  دـنیب و  یم  دـننک  یم  هیرگ  وا  هب  هک  ار  یناسک  وا  .تسا  رت  هاگآ 

.تعزج اّممرثکأ  تحرفل  کل  ّدُعاام  یکابلا ! اهّیأ  ملعت  ول  دیامرف : یمو  دنک  رافغتسا  ناشیا  يارب  ات  دهاوخ  یم  شا  یمارگ 

.دوش یم  رتشیب  تا  هیرگ  زا  تیداش  هدروآ  مهارف  وت  يارب  يزیچ  هچ  دنوادخ  ینادب  رگا  هدننک ! هیرگ  يا 

هیرگ نآ  رب  دنتسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هک  ینانآ  دنونش و  یم  ار  وا  هیرگ  يادص  هک  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  مادک  ره  و 
.ددرگ (1) یمرب  سّدقم  ناکم  نآ  زا  هانگ  نودب  يو  دنیامن و  یم  رافغتسا  ّتبحم  يور  زا  ناگدننک 

------------------------------------------

« راونألا راحب   » تیاور  ( 14  _ 686

: تسا هدمآ  راونألا » راحب   » باتک رد   ( 14  / 686

يزیچ نم  هک  نآ  نودب  شترضح  هک  مدوب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رضحم  رد  نم  دیوگ : دیعس  نب  دوسا 

رد ثیدح  نیا  نمض ح 24 .  374/25 راونألا : راحب  ثیدح ،) زا  یـشخب   ) 340 صاصتخإلا : نمض ح 2 ،  541 تارایزلا : لماک  - 1
تارایزلا لماک  زا  لـقن  هب  148/4 ح1  ناهرب : ریـسفت  و  142/6 ح 340 ، زجاعملا : هنیدم  884/2 ح 12 ، تایآلا : لیوأت  ياه  باـتک 
تارایزلا لماک  زا  ار  ثیدحزا  یشخب  300/27 ح4 و 292/44 ح 35  راونألا : راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  زاب  .تسا  هدش  لقن 

.تسا هدش  لقن  باتک  نیمه  رد ج 550/1 ح 381  ثیدح  نیا  زا  یشخب  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدومن  لقن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف دومن و  نخس  هب  ادتبا  ، مسرپب

.هدابع یف  هَّللارمأ  هالو  نحنو  هقلخ ، یف  هَّللا  نیع  نحنو  هَّللا ، هجو  نحنو  هَّللا  ناسل  نحنو  هَّللا ، باب  نحنو  هَّللاهّجح ، نحن 

وا ناگدنب  نایم  رد  ادخ  رما  نایلاو  ام  میتسه ، مدرم  نایم  رد  ادخ  مشچ  ادخ و  هجو  ادخ ، يایوگ )  ) نابز ادخ ، باب  ادـخ ، تّجح  ام 
.میتسه

نیا میوش  رومأم  يرما  دروم  رد  هاگره  تسا ، اّنب  خـن  دـننامه  یخن  ینیمزرـس  ره  ام و  نایم  انامه  دیعـس ! نب  دوسا  يا  دومرف : هاگنآ 
ارجا نآ  رد  ار  لاعتم  يادـخ  رما  هک  نیا  ات  دـندرگ  یم  رـضاح  ام  دزن  رد  شیاه  هناخ  اهرازاب و  اـب  نیمز  زکرم  میـشک و  یم  ار  خـن 

.مییامن (1)

------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راون�الا » راحب   » تیاور  ( 15  _ 687

: دسیون یم  عبنم  نامه  رد  زاب  ( 15  / 687

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : لّضفم 

.متلمتحا امل  هنم  انتلزنمو  هَّللادنع  انلاح  سانلا  ملعن  نأ  انل  نُذا  ول 

.دیرادن ار  نآ  ناوتو  بات  مینک ، هاگآ  ادخ  دزن  دوخ  تلزنم  ماقم و  زا  ار  مدرم  هک  دوش  هداد  هزاجا  ام  هب  رگا 

: دومرف تسا ؟ شناد  ملع و  دروم  رد  امش  رظن  ایآ  دیسرپ :

.هَّللا ءاشی  نم  ّالإ  ءاشیال  ّلجوّزع ، هَّللا  هدارإل  رکو  مامإلا  ّنإ  کلذ ، نم  رسیأ  ملعلا 

.دهاوخب (2) ادخ  هک  ار  نآ  زج  دهاوخ  یمن  ، تسا لاعتم  يادخ  هدارا  هنایشآ  مالسلا  هیلع  ماما  انامه  تسا ، نآ  هبترم  نیرتمک  ملع 

--------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 16  _ 688

: دسیون یم  یلاما »  » باتک رد   ( 16  / 688

: دومرف یم  هک  مدینش  ناشمولع ) یگنوگچ  دروم  رد   ) مالسلا هیلع  قداصرفعج  مامه  ماما  زا  دیوگ : هزمح  وبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هیلع ماما  شیامرف  زا   318 صاصتخإلا : رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  ار  ثیدح  نیا  384/25 ح 40 . راونألا : راحب  ، 127 رضتحملا : - 1
ای : » مالـسلا هیلع  ماما  شیامرف  اـت  61 ح1  تاجردـلا : رئاصب  رد  زین  هللا  همحر  راّفـص  خیـش  هدرک ، لقن  دیعـس » نب  دوسأ  ای  : » مالـسلا

.تسا هدرک  لقن  دیعس » نب  دوسأ 
رد ثیدح  نیا  ریظن  هدـش و  لقن  باتک  نیمه  رد ج 549/1 ح 379  ثیدح  نیا  385/25 ح 41 . راونألا : راحب  ، 128 رضتحملا : - 2

.دیدرگ نایب  دّلجم ح684  نیمه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ار ادـص  زین  ام  زا  یخرب  و  دوش ، یم  هداد  يرابخا ) ) وا هب  باوخ  رد  یخرب  و  دوش ، یم  روطخ  شلد  هب  ناماما )  ) اـم زا  یـضعب  اـنامه 
.دیآ یم  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  یتروص  ام  زا  یخرب  هب  و  دونش ، یم  دننزب  تشت  نایم  رد  هک  يریجنز  يادص  دننام 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.بطاخی نم  اّنمو  هبلق ، یف  فذقی  نم  اّنمو  هبلق ، یف  تکنی  نم  اّنم 

.دننک (1) یم  تبحص  وا  اب  ام  زا  یخرب  و  دوش ، یم  ماهلا  شلد  رد  ام  زا  یخرب  دوش و  یم  روطخ  شلد  هب  ام  زا  یضعب 

---------------------------------------------

« جاجتحإ  » و داشرإ »  » تیاور  ( 17  _ 689

: دسیون یم  جاجتحإ »  » و داشرإ »  » باتک رد   ( 17  / 689

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، مالسلا اهیلع  همطاف  فحصمو  ضیبألا  رفجلاو  رمحألا  رفجلااندنع  ّنإو  عامـسألا ، یف  رقنو  بولقلا ، یف  تکنو  روبزم ، رباغ و  انملع 
.سانلا هیلإ  جاتحی  ام  عیمج  اهیف  هعماجلا ، اندنعو 

دزن مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  دیفـس و  رفج  ، رمحا رفج  انامه  تسا ، شوگ  هب  ندروخ  بلق و  هب  روطخ  روبزم ، رباـغ ، اـم  شناد 
.تسام دزن  تسا -  مدرم  ياه  يدنمزاین  مامت  نآ  رد  هک  هعماج -  نینچمه  و  تسام ،

: دومرف ترضح  .دندیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  ریسفت  زا 

ماهلا نامه  زا  ترابع  بلق  هب  روطخ  .تسا  هدمآدیدپ  هدوب و  ًالبق  هچنآ  هب  ملع  ینعی  روبزم  .دیآ  یم  دـیدپ  هچنآ  هب  ملع  ینعی  رباغ 
.مینیب یمنار  ناشدوخ  یلو  میونش  یم  ار  اهنآ  نخس  هک  تسا  ناگتشرف  يادص  ندینش  نامه  ندروخ ، شوگ  هب  .تسا 

لها ام  مئاق  هکنآ  ات  دوش  یمن  جراخ  نآ  زا  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هحلسا  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  رمحا ، رفج 
.دیامن مایق  تیب 

.تسا میدق  ینامسآ  ياه  باتکو  دوواد  روبز  یسیع ، لیجنا  یسوم ، تاروت  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  دیفس ، رفج 

.دراد همادا  ثیدح  نیا  19/26 ح3 . راونألا : راحب  سلجم 14 ، 407 ح 63  یسوط : یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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، دننک یم  تموکح  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  یماسا  نآ  رد  دهد و  یم  خر  هک  تسا  یعیاقو  لماش  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  فحـصم 
.تسا هدمآ 

هیلع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّطخو  هیف  قلف  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ءالمإ  ًاعارذ ، نوعبـس  هلوط  باتک  وهف  هعماجلا : اّمأو 
.هدلجلا فصنو  هدلجلاو  شدخلا ، شرأ  هیف  ّنأ  یّتح  همایقلا ، موی  یلإ  سانلا  هیلإ  جاتحت  ام  عیمج  هَّللاو ، اهیف  هنیمیب ، مالسلا 

یلع هدومرف و  ءالما  شکرابم  نابز  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  عارذ ، داتفه  لوط  هب  تسا  یباتک  زا  ترابع  هعماج ،
همیرج یّتح  دراد ، دوجو  تمایق  زور  ات  مدرم  جاتحیام  مامت  نآرد ، دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا ، هتـشون  شکرابم  تسد  اب  مالـسلا  هیلع 

.تسا (1) هدمآ  نآ  فصنو  هنایزات  و  شارخ ،

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  صاصتخا »  » تیاور ( 18  _ 690

: تسا هدمآ  صاصتخا »  » باتک رد  ( 18  / 690

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

رمـألا ءایـضو  ملعلا  لـقاعمو  مکحلا  باوبأو  ملعلا  يرع  اندـنعو  لاـنأو ، ساـنلا  یف  لاـنأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ّنإ 
.هلمع هنم  لبقی  ملو  ملع ، ام  هفرعمب  هَّللا  هعفنی  مل  انفرعی  مل  نمو  هلمع  هنم  لبقو  ، هتفرعم هتعفن  انفرع  نمف  هیخاوأو ؛

دش یم  شسرپ  هک  تهجره  زا  و  ، ) دومن دنم  هرهب  رادروخرب و  يدایز  مولع  زا  ار  مدرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه 
نآ هاگ  مکحم  رما و  یئانشور  ملع و  ياه  هنیجنگ  تمکح و  ياهردو  تسا  حیحـص  صلاخ و  مولع  ام  دزن  رد  و  دومرف ) یم  خساپ 

.ددرگ ّتتشتم  هتفر و  نیب  زا  مولع  دراذگ  یمن  هک  تسا 

هک یملع  دسانشن  ار  ام  هک  ره  دوش و  یم  هتفریذپ  شلمع  و  تسا ، دنمدوس  شیارب  وا  ییاسانش  تفرعم و  دسانـشب  ار  ام  هک  ره  سپ 
.دش (2) دهاوخن  هتفریذپ  شلمعو  تشاد  دهاوخن  شیارب  یعفن  دراد 

-------------------------------------------------

18/26 ح1. راونألا : راحب  ، 274 داشرإلا : ، 134/2 جاجتحإلا : - 1
32/26 ح 47. راونألا : راحب  ، 303 صاصتخإلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 19  _ 691

: تسا هدمآ  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   ( 19  / 691

: دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  مامازا  شیرج  نب  ساّبع  نب  نسح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بجحلا یلإ  ءامسلا  رمأ  نم  رمأ  وأ  ضرألا ، رمأ  نم  رمأ  ملع  اّنم  دحأ  دیریال  ءایصوألاو ، ّیبنلا  سأر  یلع  نیعلا  هئیهک  رون  هانلزنأ  ّانإ 
.ًابوتکم هیف  دارأ  يّذلا  ریسفت  يأرف  رونلا ، کلذ  یلإ  هفرط  عفر  ّالإ  شرعلا  نیبو  هَّللا  نیب  یّتلا 

ینیمز لیاسم  زا  يزیچ  نتسناد  ام  زا  يدحا  تسا ، ایصوا  ربمایپ و  رـس  يالاب  دیـشروخ  تروص  هب  تسا  يرون  هانلزنا » ّانإ   » زا روظنم 
هک هچنآ  دـنک و  یم  رون  نیا  يوس  هب  یهاگن  هکنآ  زج  دـنک  یمن  هدارا  ار  تسوا  شرع  ادـخ و  نایم  هک  ییاهباجح  ات  ینامـسآ  اـی 

.دنیب (1) یم  هدش ، هتشون  تروص  هب  دهاوخ  یم 

.دشاب سوساج  ای  نابدید  يانعم  هب  دراد  لامتحا  دشاب و  دیشروخ  اجنیا  رد  نیع »  » زا دارم  دیاش  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 

------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 20  _ 692

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 20  / 692

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : قرزا  لیعامسا  نب  ّیلع 

.مهروُما نم  ًائیش  هنع  ّبیغی  ّمث  هّجحب  ّجتحی  نأ  نم  لدعأو  مظعأو  ّلجأو  مرکأو  مکحأ  هَّللا  ّنإ 

روما وا  زا  هاگنآ  دهد ، رارق  یتّجح  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  رتگرزب و  رتراوگرزب ، رت ، میرک  رت ، میکح  لاعتم  يادخ 
.دیامن (2) ناهنپ  ار  مدرم 

----------------------------------------------------------

« تاجردلا رئاصب   » رگید تیاور   ( 21  _ 693

: تسا هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   ( 21  / 693

.ما هدینش  قمح (3)  نب  ورمع  زا  یثیدح  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یماش  عیبر  وبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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135/26 ح 11. راونألا : راحب  442 ح5 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
138/26 ح5. راونألا : راحب  123 ح1 ، تاجردلا : رئاصب  - 2

.قاحسا نب  ورمع  هدمآ : ردصم  رد  - 3
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.)؟ تسا یثیدح  هچ   ) وگب دومرف : ترضح 

، دنک یم  هدهاشم  يدرز  راثآ  ترضح  نآ  هرهچ  رد  دوش و  یم  بایفرش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رـضحم  ورمع  مدرک : ضرع 
.دیامن یم  یتحاران  درد و  راهظا  ترضح  نآ  تسیچ ؟ زا  يدرز  نیا  دسرپ : یم 

: دیامرف یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

.نّمؤنف نوعدتو  ، مکل وعدنو  مکضرمل ، ضرمنو  مکنزحل ، نزحنو  مکحرفل ، حرفنل  ّانإ 

اعد امش  مینک و  یم  اعد  امـش  يارب  میوش و  یمرامیب  امـش  يرامیب  اب  نوزحم ، امـش  نزح  اب  میدرگ و  یم  نامداش  امـش  يداش  اب  ام 
 . مییوگ (1) یم  نیمآ  ام  دینک  یم 

: دومرف دییوگ ؟ یم  نیمآ  امش  مینک  یم  اعد  ام  هنوگچ  یلو  مدیمهف ؛ يدومرف  هچنآ  دیوگ : ورمع 

(. میونش یم  ار  وا  ياعد   ) دشاب بیاغ  هک  نیا  ای  دشاب  هتشاد  روضح  هک  یسک  تسا  ربارب  دنک و  یمن  قرف  ام  يارب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.تسا (2) هتفگ  تسار  ورمع 

------------------------------------------

نزح ببس  هب  زین  ام  ددرگ  یم  نوزحم  ینمؤم  ره  میوش و  یم  رامیب  وا  يرامیب  هطـساو  هب  زین  ام  دوش  یم  رامیب  ینمؤم  ره  هلیمر ! يا 
«. 154/26 ح 42 راونألا : راحب   » .مییوگ یم  نیمآ  يو  ياعد  يارب  ام  دنک  یم  اعد  یتقو  میدرگ ، یم  نوزحم  وا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  بولقلا » داشرإ   » تیاور  ( 22  _ 694

: دسیون یم  بولقلا » داشرإ   » رد  ( 22  / 694

: دیوگ هک  دنک  یم  لقن  هیلع  هَّللا  ناوضر  یسراف  ناملس  ترضحزا  هعوفرم  ثیدح  کی  رد  هللا  همحردیفم  خیش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.انلضف رکنأو  انتفرعم  ّقح  انفرعیال  نمل  لیولا  ّلک  لیولا  ناملس ! ای 

و دسانشن ، ار  ام  تفرعم  ّقح  هک  یسک  رب  یتخبدب  مامت  یتخبدب و  ناملس ! يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف هک  اجنآ  دنک ، یم  دییأت  ار  هلیمر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم  نخس  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ : قّقحم  - 1
140/26 ح 12. راونألا : راحب  260 ح2 ، تاجردلا : رئاصب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دشاب ام  لضفرکنم 

؟ مالسلا هیلع  دوواد  نب  نامیلس  ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  دنلضفا : کیمادک  ناملس ! يا 

.تسا لضفا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هکلب  تفگ : ناملس 

کی رد  ار  سیقلب  تخت  تسناوت  دوب  وا  دزن  باتک  زا  یملع  هک  ایخرب  نب  فصآ  هنوگچ  سپ  ناملس ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا باتک  رازه  مولع )  ) نم دزن  هک  یلاح  رد  مهد  ماجنا  مناوتن  وا  ربارب  نیدنچ  نم  یلو  دروایب ؛ أبس  هب  سراف  زا  ندز  مهب  مشچ 

تسیب مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  رب  ،و  هفیحـص یـس  ربمایپ  سیردا  رب  و  هفیحـص ، هاجنپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  نب  ثیـش  رب  لاعتم  يادخ 
.داتسرف ار  ناقرفو  روبز  لیجنا ، تاروت ، دنوادخ )  ) و داتسرف ، هفیحص 

: دومرف نم ! يالوم  دییامرف  یم  تسار  مدرک : ضرع 

ام نّیبو  عضوم ، ریغ  یف  هباتک  یف  انتیالو  هَّللا  ضرف  دـقو  انقوقحوانتفرعم ، یف  ئزهتـسملاک  انمولعو  انروُما  یف  ّكاشلا  ّنإ  ناملـس ! ای 
.فوشکم ریغ [  [ وهو هب  لمعلا  بجوأ 

دنوادخ ًاتقیقح  دنک ، یم  هرخسم  ار  ام  قوقحو  تفرعم  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  دیدرت  ام  مولع  روما و  رد  هک  یسک  ناملـس ! يا 
.تسا هدرک  نشور  ار  بلطم  نیا  نایب و  اراکشآ  دوش  لمع  دیاب  هچنآ  هدومن و  بجاو  نآرق  زا  دروم  دنچ  رد  ار  ام  تیالو 

.تسا (1) هدرک  لقن  دئاوفلا » عماج  زنک   » رد زین  هللا  همحر  یکجارک  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

--------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص » یلاما   » تیاور  ( 23  _ 695

: تسا هدمآ  هرس » سدق  قودص  یلاما   » رد  ( 23  / 695

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  وبا 

، هَّللا ملع  ناّزخ  نحنو  لیئربج ، طبهم  انراد  یفو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  تیب  لهأ  نحنو  ملعلا ، هرجـش  نحن  ریـصب ! اـبأ  اـی 
یحو نداعم  نحنو 

240/1 ح 24. تایآلا : لیوأت  221/26 ح 47 ، راونألا : راحب  ، 314/2 بولقلا : داشرإ  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.ّلجوّزع هَّللا  یلع  ًاّقح  کله ، اهنع  فّلخت  نمو  یجن ، انعبت  نم  هَّللا ،

ادـخ ملع  ياه  هنیجنگ  ام  دـیآ ، یم  دورف  ام  هناخ  رد  لیئربج  میربمایپ ، تیب  لها  اـم  میتسه ، شناد  ملع و  تخرد  اـم  ریـصب ! وبا  يا 
یم تکاله  هب  دـنک  فّلخت  ام  زا  هک  یـسک  دـبای و  یم  تاجن  دـیامن  يوریپ  ام  زا  هک  یـسک  میتسه ، یهلا  یحو  نداعم  اـم  میتسه ،

.تسا (1) هدومن  مزال  دوخ  رب  ار  رما  نیا  دنوادخو  دسر ،

-----------------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش  تیاور   ( 24  _ 696

: دسیون یم  شیوخ  رابخألا » یناعم   » و دیحوت »  » باتک ود  رد  هللا  همحر  قودص  خیش   ( 24  / 696

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

شوگ ادخ ، يانیب  مشچ  نانآ  تسا ، هدیرفآ  شتمحر  يارب  دوخ  تمحر  رون و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاه  هدیرفآ  ار  لاعتم  دـنوادخ 
تّجحو و ندناسرت  رذع ، زا  هدش -  لزان  هچنآ  رب  وا  نانیما  نانآ  دنتـسه ، ادـخ  هزاجا  هب  مدرم  نایم  رد  وا  يایوگ  نابز  وا و  ياونش 

.دنتسه لیلد - 

و ددرگ ، یم  لزان  یهلا  تمحر  اهنآ  تکرب  هبو  دوش ، یم  عفد  متس  اهنآ  هلیسو  هب  و  دشخب ، یم  ار  ناهانگ  اهنآ  هطـساو  هب  دنوادخ 
مکح و مدرم  نایم  رد  اهنآ  هطـساو  هب  دـنوش و  یم  شیامزآ  مدرم  اـهنآ  هلیـسو  هب  و  دریم ، یم  هدـنز  هدـنز و  هدرم  اـهنآ  هطـساو  هب 

.دیامن یم  ارجا  ار  دوخ  ياضق 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 

.دنتسه (2) ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   ) نانیشناج ایصوا و  نانآ  دومرف :

----------------------------------------------

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 25  _ 697

: دسیون یم  تاجردلا » رئاصب   » رد  ( 25  / 697

هب ادتبا  دوش ، لاوئـس  راوگرزب  نآ  زا  هک  نآ  نودب  شترـضح  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رـضحم  رد  نم  دیوگ : دیعـس  نب  دوسا 
: دومرف دومن و  نخس 

ناگدنب نایم  رد  ادخ  رما  نایلاو  ام  میتسه ، مدرم  نایم  رد  ادخ  مشچ  ادخ و  هجو  و  ادخ ، يایوگ )  ) نابز ادخ ، باب  ادـخ ، تّجح  ام 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.میتسه (3) وا 

-----------------------------------------------

240/26 ح1. راونألا : راحب  سلجم 50 ، 383 ح 15  قودص : یلاما  - 1
240/26 ح 2. راونألا : راحب  14 ح 10 ، رابخألا : یناعم  167 ح1 ، دیحوتلا : - 2

.تسا هدمآ  زین  دّلجم  نیمه  رد ح 686  تیاور  نیا  246/26 ح 13 . راونألا : راحب  61 ح1 ، تاجردلا : رئاصب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تاجردلا » رئاصب   » تیاور  ( 26  _ 698

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زین  و   ( 26  / 698

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریثک  نب  نامحرلادبع 

، هَّللا فرع  اـم  اـنالولو  هَّللا ، دـبع  اـنبو  هَّللا ، باـتک  لزن  اـنیلعو  ، هَّللا نید  لـهأو  هَّللا ، یحو  هبیعو  هَّللا ، ملع  هنزخو  هَّللارمأ ، هـالو  نحن 
.هترتعو هَّللا  ّیبن  هثرو  نحنو 

ام هلیـسو  هب  هدمآ و  دورف  ام  رب  ادـخ  باتک  ، میتسه ادـخ  نید  لها  و  یحو ، قودنـص  وا ، ملع  ياه  هنیجنگ  ادـخ ، رما  نایاورنامرف  ام 
.میتسه (1) وا  ترتع  ادخ و  ربمایپ  ثراو  ام  دش ، یمن  هتخانش  ادخ  میدوبنام  رگا  تفرگ و  رارق  شتسرپ  دروم  دنوادخ 

هب ار  شتـسرپ  تدابع و  هار  ام  ینعی  تفرگرارق » شتـسرپ  دروم  دـنوادخ  ام  هلیـسو  هب  : » دـیامرف یم  هکنیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.میداد ماجنا  ار  ادخ  تدابع  ّقح  دوخ ، ناکماّدح  رد  ام  هک ، نیا  ای  .میتخومآ  مدرم 

ورگ رد  تادابع  تّحص  هک  نیا  ای  .تسا  تادابع  نیرتگرزبزا  ام  تیالو  هک  اریز  هدش ، تدابع  دنوادخ  ام  تیالو  ببـس  هب  هکنیا  ای 
.تسام تیالو  تادابع ، تّحص  طیارش  نیرتگرزب  هک  ارچ  تسام ، تیالو 

یفّرعم مدرم  هب  ار  ادخ  ام  ای  هتخانشن ، ار  ادخ  یسکام  زا  ریغ  ینعی  دش » یمن  هتخانـش  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  : » دیامرف یم  هک  نیا  و 
.دنتخانش (2) ار  ادخ  تمظع  نأش و  ردق و  تلالج ، مدرم  ام  لضف  ملع و  تلالج ، هلیسو  هب  هک  نیا  ای  میدومن ،

----------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 27  _ 699

: تسا هدمآ  راونألا » راحب   » باتک رد   ( 27  / 699

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  دّمحم 

نابهگن و وا ، هدش  باختنا  وا ، هدیزگرب  وا ، هاگرد  نابّرقم  ادخ و  بنج  ام 

106/26 ح9. راونألا : راحب  61 ح3 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
«. 247/26 ح 14 راونألاراحب :  » هب دوش  عوجر  تسا ، فیرش  ثیدح  لیذ  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  زا  حیضوت  نیا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.میتسه یقثولا  هورع  تیاده و  هناشن  وا و  هجو  و  ادخ ، نانیما  ام  میتسه ، ناربمایپ  ثیراوم  راد  تناما 

راگزور و نانیرتهب  ام  میتسه ، نیرخآ  نیلّوا و  اـم  داد ، دـهاوخ  ناـیاپ  اـم  هلیـسو  هب  هدومن و  زاـغآ  اـم  هلیـسو  هب  ار ) روما   ) دـنوادخ
ّتلع ام  .میتسه  میقتـسم  طارـص  راوتـسا و  هار  هدوب و  نایناهج  نارادمتـسایس  ناگدنب و  نارورـس  ام  میتسه ، رـصع  نامز و  سیماون 

.دریذپ یمن  تسام  ّقح  هب  لهاج  هک  ار  یسک  لمع  دنوادخ  میتسه ، دوبعم  تّجح  یتسه و 

دـشاب نآ  وریپ  سک  ره  هک  میتسه  یّقح  مچرپ  نامه  ام  میتسه ، راّبج  هملک  راونا و  رون  تلاسر ، ياه  غارچ  و  تّوبن ، نادـغارچ  اـم 
.ددرگ یم  هارمگ  دزرو  فّلخت  نآ  زا  هک  یسک  هتفای و  تاجن 

یم دمآ  تفر و  ام  يوس  هب  ناگتـشرف  .میتسه  تلاسر  عضوم  ّلحم و  تّوبن ، ندعم  ام  .میتسه  نایوردیفـس  ربهر  نید و  نایاوشیپ  ام 
ام .میـشاب  یم  تسا ، تیادـه  لابند  هب  هک  یـسک  يارب  تیادـه  هار  تسا و  رون  یپ  رد  هک  یـسک  يارب  ینارون  غارچ  اـم  و  دـنیامن ،

الاو گرزب و  تاجرد  ياراد  هدوب و  مدرم  تیاده  يوس  هب  اه  هاگرذـگ  اه و  لپ  نامه  هدوب و  تشهب  يوس  هب  نایامنهار  ناربهر و 
.میتسه

.دوش یم  عفد  ام  هطساو  هب  تمقن  باذع و  دیآ ، یم  دورف  ام  هلیسو  هب  تمحر  دراب ، یم  ام  هطساو  هب  ناراب 

دوبعملا هّجح  ّانأل  لیبسلا ، ءاوس  نع  ّلض  دقف  انلـضفل  راکنإلاو  انل  ضغبلا  هیف  دجو  نإف  انّبح ، هبلق  یف  دّقفتیلف  يدهلا  اذه  عمـس  نمف 
.هطسق نازیمو  هملع ، هبیعو  هیحو  نامجرتو 

هار زا  دـبایب  ار  ام  لیاضف  راکنا  اـم و  ینمـشد  نآ  رد  رگا  دـشاب ، اـم  ّتبحم  يوجتـسج  رد  شلد  رد  دینـش  ار  تیادـه  نیا  سک  ره 
.میتسه ادخ  يرگداد  طسق و  نازیم  ملع و  راد  هنیزخ  یحو ، نامجرت  دوبعم ، تّجح  ام  هک  اریز  هدش ، هارمگ  فرحنم و  تسار 

رون رب  رون  نآ  رد  هک  میتسه  ینادـغارچ  نامه  غارچ  ام  میتسه ، یمارگ  ِناکاپ  ناگدـنهد  شرورپ  نوتیز ، تخرد  ياه  هخاـش  اـم  و 
ام .تسا  هتفرگ  رارق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.تسا هدش  هتفرگ  تیالو  نامیپ و  رذ  ملاعرد  نآ ، يارب  هک  دنام  دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  هک  میتسه  رادـیاپ  هملک  زا  هدـیزگرب  نامه 
(1)

------------------------------------------------

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ءایبنألا » صصق   » تیاور  ( 28  _ 700

: تسا هدمآ  ءایبنألا » صصق   » باتک رد   ( 28  / 700

: دومرف ؟ تسا حیحص  مالسلا  هیلع  لایناد  باوخ  ریبعت  ایآ  مدیسرپ : هیلع  هَّللا  تاولص  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یفعج  رباج 

قیّدـص و وا  دوب ، هتخومآ  وا  هب  ار  اه  باوخریبعت  دـنوادخ  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  وا  .دوب  ربماـیپ  وا  و  دـش ، یم  یحو  وا  هب  يرآ ،
.دوب تیب  لها  ام  ّتبحم  هب  دقتعم  وا  ادخ ! هب  دنگوس  .دوب  میکح 

؟ تیب لها  امش  ّتبحم  هب  دیسرپ : بّجعت  يور  زا  رباج 

.انتّبحمب نیدی  ناکو  ّالإ  کلمالو  ّیبن  نم  امو  هَّللاو ! يإ  دومرف : ترضح 

.تسام (2) ّتبحم  هب  دقتعم  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هتشرف  ربمایپ و  چیه  ادخ ! هب  دنگوس  يرآ ،

-----------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخإ »  » تیاور  ( 29  _ 701

: تسا هدمآ  صاصتخإ »  » باتک رد   ( 29  / 701

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش  ياوشیپ  دیوگ : رمع  نب  لّضفم 

راذگاو نانآ  رب  ار  شیوخ  رما  هاگنآ  دومن ، ییاسانـش  شناگدنب  هب  ار  دوخ  سپ  .تساتکی  کلم  ییاور و  نامرف  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ییاسانـشوا هب  ار  ام  تیالو  دیامن  كاپ  ار  شلد  دـهاوخب  ار  سنا  ّنج و  زا  هک  ره  دـنوادخ  ، دومن ینازرا  نانآ  رب  ار  تشهب  هدرک و 

.دیامن یم  شتعنامم  ام  تفرعم  زا  دنک  دساف  ار  شلد  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  یم 

هَّللا مّلک  امو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هیالوب  ّالإ  هحور  نم  هیف  خـفنیو  هدـیب  هَّللا  هقلخی  نأ  مدآ  بجوتـسا  ام  هَّللاو ، لّضفم ! ای  دومرف : هاگنآ 
.مالسلا هیلع  ّیلعل  عوضخلاب  ّالإ  نیملاعلل  هیآ  میرم  نب  یسیع  هَّللا  ماقأ  الو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هیالوب  ّالإ  ًامیلکت  یسوم 

259/26 ح 36. راونألا : راحب  ، 50 راونألا : قراشم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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371/14 ح 10 و 284/26 ح 41. راونألا : راحب  229 ح 272 ، ءایبنألا : صصق  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هب زج  دشن  وا  رد  شیوخ  حور  ندیمدو  دنوادخ  تسد  هب  شنیرفآ  راوازـس  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ادخ ! هب  دـنگوس  لضفم ! يا 
ترضح دنوادخ  مالسلا و  هیلع  یلع  تیالو  ببس  هب  رگم  تفگن  نخس  یسوم  ترـضح  اب  دنوادخ  .مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ببس 

.تشاد مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  هک  یعوضخ  ینتورف و  هطساو  هب  زج  دادن  رارق  نایناهج  يارب  هناشن  تیآ و  ار  یسیع 

.انل هّیدوبعلاب  ّالإ  هیلإ  رظنلا  هَّللا  نم  قلخ  لهأتسا  ام  رمألا ، لمجأ  دومرف : سپس 

.ام (1) يارب  یگدنب  هطساو  هب  زج  درکن  ادیپ  ار  دنوادخ  يوس  زا  هّجوت  یگتسیاش  يا  هدیرفآ  چیه  میوگب : رتهاتوک 

-----------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 30  _ 702

: تسا هدمآ  راونألا » قراشم   » زا لقن  هب  راونألا » راحب   » باتک رد   ( 30  / 702

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : دیوگ رباج 

هک یماگنه  نآ  رد  وت  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  ینامه  وت  یلع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
: دومرف دومن و  جاجتحا  قیالخ  رب  دیرفآ ، حابشا  تروص  هب  شنیرفآ  يادتبا  رد  ار  قیالخ 

؛  (2) یَلب » اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  »

(«. یتسه ام  راگدرورپ  وت   ) ارچ دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  »

.ارچ دنتفگ : تسامش ؟ ربمایپ  دّمحم  و  دومرف :

؟ تسامش ماما  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف :

ًالیلق ّالإ  ًارابکتـسإ  اهنع  اوتعو  ، کلـضفب رارقإلاو  کتیالو  نع  ًاعیمج  قئـالخلا  یبأـف  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.لیلقلا ّلقأ  مهو  نیمیلا  باحصأ  مهو  مهنم ،

اهنآ دنتسه و  نیمی  باحصا  اهنآ  هک  یکدنا  هورگزج  دندیزرو  ّربکت  تخس  هدز و  زابرس  وت  لضف  هب  رارقا  تیالو و  زا  قیالخ  همه 
.دنتسه يدارفا  كدنا 

.هدرک لقن  میلس  زا   96/40 رد ج : هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  ریظن  294/26 ح 56 ، راونألا : راحب  ، 244 صاصتخإلا : - 1
.دش لقن  باتک  نیمه  رد ج 550/1 ح 382  تیاور  نیا  هک  تسا  ینتفگ  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هیآ 172. فارعا ، هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دیوگ دوخ  حیبست  رد  هک  تسا  يا  هتشرف  مراهچ  نامسآ  رد  انامه 

«. لیلجلا لضفلا  اذه  یلع  ریثکلا  ملاعلا  اذه  نم  لیلقلا  قلخلا  اذه  ّلد  نم  ناحبس  »

(1) دومرف .» ییامنهار  گرزب  لضف  نیا  رب  روانهپ  ناهج  نیا  زا  ار  كدنا  هورگ  نیا  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  »

---------------------------------------

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هّرس  سّدق  یکجارک  تیاور   ( 31  _ 703

: دیوگ هرس  سدق  یکجارک   ( 31  / 703

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور 

.ثالث نم  رثکأ  ضرألا  یف  ینعدی  نأ  نم  هَّللا  دنع  مرکأ  انأ 

.درادب مهاگن  نیمز  يور  زور  هس  زا  شیب  حور ) ضبق  زا  سپ   ) هک منآ  زا  رت  یمارگ  ادخ  دزن  نم 

.دنراد ار  مکح  نیمه  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  ام ، دزن  رد  و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.امهنیب هَّللا  عمجل  برغملاب  هّیصو  تامو  قرشملاب  ّیبن  تام  ول 

.دیامن (2) یم  عمج  ار  ود  نآ  نیب  دنوادخ  دریمب  نیمز  برغ  رد  وا  ّیصو  دریمب و  نیمز  قرش  رد  يربمایپ  رگا 

------------------------------------------------

.تسا هدرک  لقن  نآ  حیضوت  يارب  یلّصفم  ثیدح  لیذ  رد  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  هک  تسا  ینتفگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  تیاور   ( 32  _ 704

: تسا هدمآ  هللا  همحر  ناذاش  نب  لضف  مئاقلا »  » باتک رد   ( 32  / 704

رود هب  هتفرگ و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینزان  دوجو  درگادرگ  هنیدم  دجـسم  رد  يزور  دیوگ : هَّللادـبع  نب  رباج 
.دروآ نایم  هب  تشهب  زا  تبحص  باحصا  زا  یکی  میدوب ، هدز  هقلح  شدوجو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1059 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_50_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دیوش دراو  امش  هک  نیا  ات  تسا  مارح  اهتّما  ریاس  ناربمایپ و  رب  تشهب  دیدومرف : هک  مدینش  امش  زا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هناجدوبا 

232 ح4 دوخ : یلاـما  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نیا  ریظن  294/26 ح 57 . راونألا : راحب  17 و 18 ، راونألا : قراـشم  - 1
.تسا هدرک  لقن   9 سلجم

303/26 298/18 و 131/100. راونألا : راحب  ، 140/2 دئاوفلا : زنک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف ترضح 

شنیرفآ زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار ، ود  نآ  هکدراد  رون  زا  يدومع  رون و  زا  یمچرپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  هناـجدوبا ! يا 
: هدش هتشون  مچرپ  نآ  يور  رب  تسا ، هدیرفآ  اهنامسآ 

«. هّیربلا ریخ  دّمحم  لآ  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  «ال 

«. دنتاقولخم نیرتهب  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تسادخ ، ربمایپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  »

.تسا مدرم  شیپاشیپ  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یلع  مچرپ  نیا  بحاص 

.کب انفّرشو  کفّرشو  کب  اناده  يّذلا  هَّلل  دمحلا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

.دومن فیرش  وت  هلیسو  هب  ار  امو  هدومن  فیرش  ار  وت  دومرف و  تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 

.انعم هَّللا  هنکسأ  انتّبحم  لحتناو  انّبحأ  نم  ّنأ  تملع  امأ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

!؟ دیامن یم  نکاس  ام  اب  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  دریذپب  ار  ام  ّتبحم  درادب و  تسود  ار  ام  هک  یسک  یناد  یمن  ایآ 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگنآ 

(2) ردتقم .» کلام  هاگشیپ  رد  یتسار ، قدص و  هاگیاج  رد  « ؛  (1) ٍرِدَتْقُم » ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  یف  »

----------------------------------------

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  دانسإلا » برق   » تیاور  ( 33  _ 705

: تسا هدمآ  دانسإلا » برق   » باتک رد   ( 33  / 705

: تشون نم  هب  ار ) ثیدح  نیا   ) مالسلا هیلعاضر  ماما  دیوگ : یطنزب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

مامإلاب ّمتأیو  مهّودـع ، نم  ءربیو  دّـمحم ، لآ  ّلوتیلف  هیلإ  هَّللا  رظنیو  هَّللا  یلإ  رظنی  یّتح  باـجح  هَّللا  نیبو  هنیب  نوکیـال  نأ  هّرـس  نم 
.هَّللا یلإ  رظنو  هیلإ ، هَّللا  رظن  کلذک  ناکاذإ  ّهنإف  مهنم ،

هیآ 55. رمق ، هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یکدنااب « ) ح2  6292 تاـیآلا : لـیوأت   » رد يداـبآرتسا  هماـّلع  ار  ثیدـح  نیا  ح 120 .  129/27 راونألا : راـحب  ، 97 رـضتحملا : - 2
.تسا هدرک  لقن  توافت )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ار مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  سپ  دنک ، رظنار  وا  زین  ادخ  دـنیبب و  ار  ادـخ  ات  دـشابن  یباجح  ادـخ  وا و  نایم  هک  دراد  تسود  سک  ره 
دـنیب و یم  ار  ادـخ  دـیامن  نینچ  رگا  هک  اریز  دـشاب ، نادـناخ  نیا  زا  یماـما  وریپ  و  دـیوج ، يرازیب  ناشنانمـشد  زا  درادـب و  تسود 

.دنیب (1) یمار  وا  زین  دنوادخ 

--------------------------------------------

روظنم ای  تسادخ ، تمارک  تمحر و  ندـید  ندـید ؛ هنوگ  نیا  زا  روظنم  دـیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع 
.درف ره  ییاناوت  ّتیلباق و  هب  هّجوت  اب  تسا  تفرعم  تیاهن  هب  ندیسر  روظنم  ای  تسوا ، يایلوا  ندید 

اب تفرعم  تیاهن  هب  ندیتسرپ  زا  هیانک  ادخ ، يوس  هب  هاگن  دیوگ : نآ  لیذ  رد  هدرک و  لقن  زین  رد ج 51/27 ح2  ار  ثیدح  نیا  يو 
رد ج ار  ثیدـح  ماـمت  يو  .تسادـخ  تمحر  فـطل و  تیاـهن  زا  هیاـنک  هدـنب ، هب  ادـخ  رظن  .تسوا و  ّتیلباـق  ییاـناوت و  هـب  هّجوـت 

.تسا هدروآ  265/49 ح8 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما »  » تیاور  ( 34  _ 706

: تسا هدمآ  هرس  سدق  یسوط  خیش  نبا  یلاما »  » باتک رد   ( 34  / 706

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : دیوگ بعصم  نب  نیسح 

نم هیلعو  همایقلا  موی  ءاج  ّمث  هنیبو ، هنیب  تناـک  هنحـإل  ـال  انّودـع  يداـعو  هنم ، اهبیـصی  اـیند  ضرغل  ـال  اـنّبحم  ّبحأو  هَّلل  اـنّبحأ  نم 
.هل یلاعت  هَّللا  رفغ  رحبلا  دبزو  جلاع  لمر  لثم  بونذلا 

و دسرب ، نآ  هب  هک  يویند  يّدام و  ضرغ  تهج  هب  هن  درادب  تسود  زین  ار  ام  تسود  درادب و  تسود  ار  ام  ادخ  رطاخ  هب  هک  یـسک 
هک یلاح  رد  دوش  تمایق  دراو  ّتیفیک  نیا  اب  و  تسام ، نمـشد  وا و  نیب  هک  یفالتخاو  هنیک  تهج  هب  هن  درادب  نمـشد  ار  ام  نمـشد 

.دزرمآ (2) یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دراد ؛ ایرد  فک  نابایب و  گیر  هزادنا  هب  یناهانگ 

---------------------------------------------------

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرس  سدق  قودص  خیش  تیاور   ( 35  _ 707

: دسیون یم  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   ( 35  / 707

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : ساّبع  نبا 

.هءادعأ داعیلو  هءایلوأ  لاویلو  يدعب  ًاّیلع  لاویلف  هّلک  ریخلا  هل  هَّللا  عمجی  نأ  هّرس  نم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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81/23 ح 17، راونألا : راحب  نمض ح 1260 ،  351 دانسإلا : برق  - 1
«90 یفطـصملا : هراـشب   » رد زین  هللا  همحر  يربط  ار  تیاور  نیا  54/27 ح7 ، راونألا : راحب  سلجم 6 ، 156 ح 11  یسوط : یلاما  - 2

داــشرإ  » رد زین  هللا  هـمحر  یملید  هدروآ ، ح 77 »  106/27 ج :  » رد يربـط  زا  لـقن  هب  زین  هللا  هـمحر  یـسلجم  هماـّلع  هدوـمن و  لـقن 
.تسا هدرک  لقن  « 77/2: بولقلا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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زین درادب و  تسود  نم  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنک ، عمج  وا  يارب  ار  تاریخ  همه  لاعتم  دنوادخ  دراد  تسود  هک  یـسک 
.درادب (1) نمشد  ار  وا  نانمشد  تسود و  ار  وا  ناتسود 

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  لاصخ »  » تیاور  ( 36  _ 708

: دومرف شترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یلّصفم  ثیدح  نمض  هللا  همحر  قودص  خیش  لاصخ »  » باتک رد   ( 36  / 708

.هَّللا بضغ  نم  جاوفأ  انیضغبملو  هَّللا  همحر  نم  جاوفأ  انیّبحمل  قرغ ، انتقیرط  ریغ  کلس  نمو  قحل ، انب  کّسمت  نم 

ییاه جوف  ام  ناتسود  يارب  .دوش  یم  قرغ  دیامیپب  ار  ام  هار  زا  ریغ  هک  یـسک  و  ددرگ ، یم  قحلم  ام  هب  دنزب  گنچ  ام  هب  هک  یـسک 
.تسادخ (2) بضغ  مشخ و  زا  ییاه  جوف  ام  نانمشد  يارب  ادخ و  تمحر  زا 

: دومرف شترضح  زاب 

لتاقی ملو  هناسلب ، انناعأو  هبلقب ، انّبحأ  نمو  انتجرد ، یف  هّنجلا  یف  انعم  وهف  هدـیب ، انَءادـعأ  انعم  لتاقو  هناسلب ، انناعأو  هبلقب ، انّبحأ  نم 
.هّنجلا یف  وهف  هدیب  الو  هناسلب  انیلع  نعی  ملو  هبلقب  انّبحأ  نمو  هجردب  کلذ  نم  لفسأ  وهف  انءادعأ ، انعم 

هجرد و رد  تشهب  رد  وا  دنک ، گنج  ام  نانمشد  اب  دوخ  ناتسد  اب  هدومن و  يرای  شنابز  اب  درادب و  تسود  شلد  اب  ار  ام  هک  یسک 
وا زا  هجرد  کی  وا  دنکن ، گنج  ام  نانمشد  اب  یلو  هدومن  يرای  شنابز  اب  و  درادب ، تسود  شبلق  اب  ار  ام  هک  یسک  .تسام و  هبترم 

.تسا تشهب  رد  زین  وا  دنکن  ینمشد  ام  هیلع  شتسد  نابز و  اب  یلو  درادب  تسود  شبلق  اب  ار  ام  هک  یسک  .تسا و  رت  نییاپ 

یسک و  تسا ، خزود  رد  ام  نانمشد  هارمه  هبوا  دیامن  مادقا  ام  هیلع  رب  شتـسد  نابز و  اب  درادب و  نمـشد  شلد  اب  ار  ام  هک  یـسک  و 
شبلق اب  ار  ام  هک 

عبانماب و باتک  نیمه  رد ج 349/1 ح 236  ثیدـح  نیا  150 و 196 . یفطصملا : هراشب  سلجم 72 ، 560 ح7  قودص : یلاما  - 1
.تشذگ شذخآم 

.627/2 لاصخلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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شتـسد نابز و  اب  یلو  هدومن  ینمـشد  ار  ام  شبلق  اب  هک  یـسک  تسا و  خزود  رد  وا  دنک  مادقا  ام  هیلع  رب  شنابزاب  درادب و  نمـشد 
.دراد (1) ياج  خزود  رد  مه  زاب  دنکن  يراک  ام  هیلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.قفانم (2) ّالإ  ینضغبیالو  ، نمؤم ّالإ  ینّبحیال  هَّللاو ! .هملظلا  بوسعی  لاملاو  نینمؤملا ، بوسعی  انأ 

دراد یمن  نمـشد  و  نمؤم ، زج  ارم  دراد  یمن  تسود  ادخ ! هب  دنگوس  تسا ، نارگمتـس  ياوشیپ  تورث  لام و  نانمؤم و  ياوشیپ  نم 
.قفانم زج  ارم 

----------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 37  _ 709

: تسا هدمآ  نساحم »  » باتک رد   ( 37  / 709

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ناّهد  صفح 

.هدابع لضفأ  تیبلا  لهأ  انّبحو  هدابع ، هدابع  ّلک  قوف  ّنإ 

.تسا (3) تدابع  نیرترب  نیرتهب و  نادناخ  ام  ّتبحم  تسا و  يرگید  تدابع  یتدابع ، ره  قوف  انامه 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

.لامعألا (4) دّیس  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّبح 

.تسا لامعا  همه  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  رهم و 

-------------------------------------------------------

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  نساحم »  » تیاور  ( 38  _ 710

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 38  / 710

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : هدلک  یبا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نم هّبحملاو  منغلاو  نیکمتلاو  روهظلاو  جرخملاو  جرفلاو  ناوضرلاواضرلاو  راسیلاو  رسیلاو  هرصنلاو  همحرلاو  هحارلاو  حورلا 

629/2 و 633. لاصخلا : - 1

629/2 و 633. لاصخلا : - 2
113 ح 67. نساحملا : - 3

همه رورس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم و  یتسود  رهم و  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  - 4
«. نمض ح 89  54/40 راونألا : راحب   » هب دوش  عوجر  .تسا  لامعا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.هب ّمتئاو  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  یلاو  نمل  هلوسر  نمو  هَّللا 

يدـنم و هرهب  رارقتـسا ، هبلغ ، تالکـشم ، زا  جورخ  ، شیاشگ ناوضر ، اضر ، ییاراد ، شیاسآ ، يراـی ، تمحر ، یتحار ، یگدوسآ ،
.دیامن (1) يوریپ  وا  زا  هتفریذپ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  تسا  یسک  يارب  وا  ربمایپ  وادخ  هیحان  زا  همه  همه و  ّتبحم ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

.تیبلا (2) لهأ  انّبح  مالسإلا  ساسأو  ساسأ ، یش ء  ّلکل 

.تسا تیب  لها  ام  ّتبحم  مالسا  ساسا  تسا و  یساسا  هیاپ و  يزیچ  ره  يارب 

-----------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 39  _ 711

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونألا » راحب   » تیاور  ( 39  / 711

: تسا هدرک  لقن  ءالجلاو » ءافشلا   » باتک زا  راونألا » راحب   » باتک رد   ( 39  / 711

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ء (3) یش  نامیإلا  عم  ّرضی  الف  یش ء  كرشلا  عم  عفنیال  امک 

.درادن يررض  يدب )  ) لمع چیه  نامیا ، دوجو  اب  روط ، نامه  درادن  يدوس  یبوخ )  ) لمع چیه  كرش  دوجو  اب  هک  نانچمه 

----------------------------------------------------

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  قیرطلا » ءاوس  یلإ  قیقحتلا  جهنم   » تیاور  ( 40  _ 712

: تسا هدمآ  قیرطلا » ءاوس  یلإ  قیقحتلا  جهنم   » باتک رد   ( 40  / 712

: دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  : دیوگ يراصنا  رباج 

جراخ ام  نایعیـش  نآ  زا  درـشف و  ار  رون  نآ  دیرفآ ، رون  کی  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، نم ، لاعتم ، دنوادخ 
ام دندومن ، سیدـقت  زین  اهنآ  میدرک  سیدـقت  ار ) يادـخ   ) ام دـنتفگ ، حـیبست  زین  اهنآ  میتفگ  حـیبست  ار ) يادـخ   ) ام هاگنآ  دـندش ،
هب ار  ادـخ  ام  دـندومن ، دـیجمت  زین  اهنآ  میدومندـیجمت  ار ) یلاعت  يراب   ) ام دـندومن ، لیلهت  زین  اهنآ  میدومن  لـیلهت  ار ) راـگدرورپ  )

.دندناوخ یگناگی  هب  زین  اهنآ  میدناوخ  یگناگی 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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رد تشذگ  لاس  دص  دیرفآ ، ار  ناگتشرف  نیمز و  اهنامسآ ، دنوادخ ، سپس 

107 ح 37. نساحملا : - 1

113 ح 66. نساحملا : - 2
«. 36 ح 79 صیحمتلاو : نمؤملا   » زا لقن  هب  132/27 ح 126 و 66/67 ح 20 ، راونألا : راحب  - 3
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دندومن و حیبست  ام  زا  سپ  ام  نایعیش  میدومن و  حیبست  ار  يادخ  ام  سپ  .دنتخانش  یم  یسیدقت  هن  یحیبست و  هن  ناگتشرف  هک  یلاح 
.راگدرورپ دیجمت  لیلهت و  سیدقت ، دروم  رد  روط  نیمهو  دندومن  حیبست  زین  ناگتشرف 

ار ام  نایعیـش  ام و  هکنانچمه  هک  تسا  راوازـس  دنوادخ  رب  و  دوبن ، یتسرپاتکی  هک  یماگنه  میدیتسرپ  یم  یئاتکی  هب  ار  ادخ  ام  سپ 
.دهد ياج  نیّیلع  یلعا  رد  ار  ام  نایعیش  ام و  روط ، نامه  هداد  زایتما 

.ّلجوّزع هَّللا  رفغتسن  نأ  لبق  نم  انتعیشلو  انل  رفغف  ، هانبجأف اناعدف  ًاماسجأ  نوکن  نأ  لبق  نم  انتعیش  یفطصاو  انافطصا  هَّللا  ّنإ 

ار ام  نایعیش  ام و  .میداد و  خساپ  ام  دناوخار و  ام  سپ  میشاب ، مسج  بلاق  رد  ام  هک  نآ  زا  شیپ  دیزگرب  ار  ام  نایعیـش  ام و  دنوادخ 
.دیزرمآ (1) مینک ، رافغتسا  هکنآ  زا  شیپ 

------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا » یناعم   » تیاور  ( 41  _ 713

: دسیون یم  رابخألا » یناعم   » باتک رد   ( 41  / 713

هک مدینش  ترضح  نآ  زا  متشاد ، روضح  شیافصاب  رضحم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  يدادعت  اب  دیوگ : عیمج  نب  ورمع 
: دومرف

: لوقت نینمؤملا  ماحرأ  اهب  ّقلعتتو  همایقلا ، موی  شرعلاب  ّقلعتتل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  نم  مالـسلا  مهیلعهّمئألا  محر  ّنإ 
.انعطق نم  عطقاو  انلصو ، نم  لص  ّبر ! ای 

یم و  دنبسچ ، یم  اهنآ  هب  زین  نانمؤم  ماحرا  دبـسچ و  یم  یهلا  شرع  هب  تمایق  زور  رد  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  هّمئا  محر  انامه 
.تسا هدرک  عطق  ام  زا  هک  یسک  اب  نک  عطق  و  هدومن ، دنویپ  ام  هب  هک  یسک  اب  هد  دنویپ  ایادخ ! دیوگ :

.هتعطق کعطق  نمو  هتلصو ، کلصو  نمف  یمسإ ، نم  کمسإ  تققش  محرلا ، تنأو  نامحرلا  انأ  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  دومرف :

یسک مدنویپ ، یم  وا  هب  نم  ددنویپب  وت  اب  هک  یـسک  سپ  مدرک ، ادج  مدوخ  مسا  زا  ار  وت  مسا  محر ، وت  متـسه و  نامحر  يادخ  نم 
وا زا  نم  دنک  عطق  ار  وت  هک 

نیا هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  343/26 ح 16 ، راونألا : راحب  ، 10 رابخألا : عماج  131/27 ح 122 ، راونألا : راحب  ، 112 رضتحملا : - 1
.تسا هدرک  لقن  هّمغلا » فشک   » زا زین  80/37 ح 49  رد ج : ار  ثیدح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.میامن یم  عطق 

راـگدرورپ فرط  زا  يا  هتخیمآ  مهب  ياـه  هخاـش  محر ؛ دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
.تسا (1) لاعتم 

-------------------------------------------

هیلع هللا  تاولص  رصع  ماما  زا  جاجتحإ »  » تیاور ( 42  _ 714

: دسیون یم  جاجتحإ »  » باتک رد  هللا  همحر  یسربط  ( 42  / 714

: دیوگ یم  هللا (2)  همحر  يرمع  ورمع  یبا  راوگرزب  خیش 

نبا دندومن ، هرجاشم  وگ و  تفگ و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیـشناج  دروم  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا 
يا همان  دروم  نیا  رد  نانآ  .تشادن  يدنزرف  هک  یلاح  رد  دومن  تلحر  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  تشاد  هدیقع  مناغ  یبا 

.دندوب هدومن  ناونع  ار  عوضوم  نیا  همان  نآ  رد  هک  دندرک  لاسرا  هسّدقم  هیحان  هب  هتشون و 

: دندومرف موقرم  نینچ  ناشفیرش  ّطخ  اب  ار  همان  خساپ  هئابآ  یلعو  هیلع  هَّللا  یّلص  نامز  ماما  ترضح 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هب .دراد  زاب  تبقاع  ءوس  زا  و  هدرک ، تیانع  نیقی  حور  امـش  ام و  هب  و  دیامن ، ظفح  اه  هنتف  یهارمگ و  زا  ار  امـش  ام و  لاعتم  يادخ 
.دنا هداتفا  تریح  دیدرت و  ّکش و  هب  ناشدوخ  رما  نابحاص  دروم  رد  هدومن و  دیدرت  نیدرد  امش  زا  یهورگ  هک  هدیسر  ربخ  نم 

، میدش تحاران  نامدوخ -  دروم  رد  هن  امـش -  دروم  رد  و  دومن ، نیگمغ  نامدوخ -  رطاخ  هب  هن  امـش -  رطاخ  هب  ار  ام  عوضوم  نیا 
ام دنک  یچیپرـس  ام  تعاطا  زا  هک  یـسک  سپ  تسام ، اب  قح  یفرط  زا  .میرادن  يزاین  وا  ریغ  هب  ام  تسام و  اب  لاعتم  يادخ  هک  اریز 

هتخاس و ام  و  دزادنا ، یمن  تشحو  هب  ار 

265/23 ح11. راونألا : راحب  287 ح1 ، رابخألا : یناعم  - 1
رد هللا  همحر  یـسوط  خیـش  .تسا  هناگ  راهچ  نابیان  زا  بیان  نیتسخن  تسا ، يرمَع  دیعـس  نب  نامثع  نامه  هک  يرمع  ورْمَع  وبا  - 2

ینعی مامه  ماما  ود  بناج  زا  اهنآ  زا  هک  يدرف  نیتسخن  دندوب ، تبیغ  نامز  رد  هک  یحودمم  ءارفس  دسیون : یم  « 214 هبیغلا :  » باتک
همحر يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  نانیمطا  دروم  دمتعم و  خیش  تشاد ؛ تباین  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما 

.دوب هللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دنتسه ام  هتخادرپ  هتخاس و  مدرم  و  میتسه ، نامدوخ  راگدرورپ  هتخادرپ 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  دیا  هدینشن  ایآ  دیرب ؟ یم  رسب  تریح  لاح  رد  دیتسه و  دیدرت  ّکش و  رد  ارچ  مدرم ! يا 

؟  (1) ْمُْکنِم » ِْرمَألا  یلُواو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

نامرف هدومن و  تعاطا  ناـتدوخ  رما  ناـبحاصو  لوسر  زا  نینچمه  دـینک و  تعاـطا  دـنوادخ  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
«. دیربب

نانآ هدنامیقاب  نیـشیپ و  ناماما  دروم  رددش  دـهاوخ  هدـش و  عقاو  هچنآ  هب  تبـسن  ناگتـشذگ  رابخا  رد  هک  ار  هچنآ  دـیناد  یمن  ایآ 
؟ تسا هدمآ 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نامز  زا  امـش  يارب  لاعتم  يادـخ  هنوگچ  هک  دـیا  هدـیدن  اـیآ 
زا یکی  هاگ  ره  هک  يروطب  دـیبای ؟ تیادـه  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  هدومرف  رّرقم  یمیالع  هدرب و  هانپ  اهنآ  هب  هک  هداد  رارق  ییاه  هاـگهانپ 

!؟ دومن عولط  يرگید  هراتس  درک  بورغ  يا  هراتس  عقوم  ره  دیدرگ و  رهاظ  يرگید  تمالع  دش  ناهنپ  میالع  نآ 

درک لطاب  ار  شدوخ  نید  لاعتم  يادخ  هک  دیدرک  نامگ  ایآ  دومن ، تافو  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ 
؟ دومن عطق  ار  شتاقولخم  دوخ و  نایم  هطساو  و 

دهاوخ راکـشآ  دنهاوخن -  ار  نآ  يا  هّدع  هچ  رگا  ار -  دوخ  رما  دنوادخ  دش و  دـهاوخن  نینچ  تمایق  زور  ات  و  هدوبن ، نینچ  زگره 
.تخاس

، تفر مدرم  تسد  زا  اـهنآ  هار  رب  شراوـگرزب و  ناردـپ  ياـپ  هب  اـپ  و  دوـمن ، تلحر  دنمتداعـس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما 
هعزانم ام  اب  راکهنگ  نارگمتـس  زج  دروم ، نیا  رد  و  تسوا ، ماـقم  مئاـق  نیـشناج و  ِنآ  زا  رما  نیا  و  تساـم ، دزن  وا  ملع  شراـفس و 

.دیامن یمن  یبصنم  نوچمه  ياعّدا  یسک  رکنم ، رفاک  زج  و  دنک ، یمن 

ياهدرخ لقع و  هک  دیدرگ  یم  راکـشآ  امـش  يارب  ام  قح  نانچ  دوبن ، وا  ّرـس  ندـش  شاف  ادـخ و  رما  ندـش  بولغم  تاعارم  رگا  و 
هتشگ و ناریح  نآ  زا  امش 

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
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.تسا ظوفحم ) حولرد   ) يا هتشون  ینامز ، ره  يارب  دش و  دهاوخ  هتساوخ ، يادخ  هچنآ  نکیل  دش ، یم  لیاز  ناتدیدرت 

ام هیحان  زا  اهیبوخ  همه  هک  نانچمه  سپ  دیهد ، عاجرا  ام  هب  ار  روما  و  دیوش ، ام  میلـست  دینک و  هشیپ  ادخ  ياوقت  مه  امـش  نیاربانب ،
لیم تسار  پچ و  هب  دیزرون و  رارـصا  اهنآ  فشک  يارب  دـش  ناهنپ  امـش  زا  هک  يروما  میریگ و  یم  ام  زین  ار  داریا  دوش  یم  رداص 

مدومن و تحیـصن  امـش  هب  ًاـتقیقح  نم  .دـیهد  رارق  اـم  يوس  هب  راکـشآ  نشور و  هار  قیرط  زا  ّتبحم و  اـب  ار  دوـخ  دـصقم  دـینکن ،
.تسامش نم و  رب  هاوگ  دنوادخ 

يادخ هک  اریز  میدومن ، یم  زیهرپ  امش  اب  يوگ  تفگ و  زا  دوبن ، امش  هب  ام  تقفشو  تمحرو  میتشادن  تسود  ار  امـش  حالـصا  رگا 
فلاخم ، دوخ یهارمگ  وریپ  هارمگ ، ، شکرـس هک  يرگمتـس  مینک ، هعزانم  رگمتـس  اـب  هک  هدومن  ناـحتما  رما  نیمه  اـب  ار  اـم  لاـعتم 

.تسا بصاغ  رگمتس  هدومن و  مزال  وا  رب  ار  شتعاطدنوادخ  هک  یسک  قح  رکنم  تسین ، وا  يارب  هک  يزیچ  یعّدم  دوخراگدرورپ ،

، رادـلا یبـقع  نمل  رفاـکلا  ملعیـسو  هلمع  هءادر  لـهاجلا  يدریـسو  هنـسح ، هوُسا  یل  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنبا  یفو 
مکلو انل  ناکو  ، ءاشی ام  یلع  رداقلاو  کلذ  ُّیلو  ّهنإف  هتمحرب ، اهّلک  تاهاعلاو  تافآلاو  ءاوسألاو  کـلاهملا  نم  مکاـّیإو  هَّللا  انمـصع 

.ًاظفاحو ًاّیلو 

لمع یتـسپ  تسکـش  ناـنادان  يدوز  هب  و  دـشاب ، یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رتـخد  نـم  يوـکین  يوـگلا  هوـسا و  و 
.تسیک ِنآ  زا  یگشیمه  تداعس  هک  دیمهف  دنهاوخ  راّفک  يدوز  هب  و  دید ، دنهاوخ  ار  ناشدوخ 

هدوب و روُما  نیا  ّیلو  وا  هک  درادب ، ظوفحم  شدوخ  تمحر  اب  تاهاع ، تافآ و  اه ، يدب  اه ، تلاهج  همه  زا  ار  امـش  ام و  دـنوادخ 
.تسامش ام و  نابهگنو  ّیلو  وا  و  تساناوت ، دهاوخب  هچنآ  رب 

مالـسلا مهیلع  وا  لآ  دّمحم و  رب  ادـخ  مالـسو  دورد  داب و  نانآ  رب  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  نانمؤم و  ایلوا ، ایـصوا ، همه  رب  مالس 
.داب (1)

---------------------------------------------

راونألا ،438/1 بصانلا : مازلإ  :178/53 ح9 ، راونألا راحب  285 ح 245 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  278/2 و 279 ، جاجتحإلا : - 1
.118 هئیضملا :
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مالسلا هیلع  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  یتیاور   ( 43  _ 715

: هک تسا  یفیرش  ثیدح  ماقم ) نیا  بسانم   ( ) 43  / 715

ماقم ثیدح  نآ  رد  هک  شخب  نآ  هب  دوش  عوجر  تسا ، هدمآ  متفه  هرامش  ثیدح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لیاضف  زا  متفه  شخب  رد 
.هدیدرگ (1) رکذ  مالسلا  هیلع  ماما  يالاو  تلزنم  و 

------------------------------

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور   ( 44  _ 716

و دمح ) هروس   ) یناثم زا  عبس  وت  هب  ام   » (2) َمیظَْعلا » َنآْرُْقلاَو  یناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقلَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  لیذ  رد   ( 44  / 716
: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : يو  هک  تسا  هدمآ  بیلک  نب  هروس  زا  میدومن ؛» تیانع  میظع  نآرق 

همامأف انفرع  نم  انفرع  مکرهظأ ، نیب  ضرألا  یف  ّبلقتن  هَّللا  هجو  نحنو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  انّیبن  هَّللا  اهاطعأ  یّتلا  یناثملا  نحن 
.ریعسلا همامأف  انلهج  نمو  نیقیلا ،

یم دمآ  تفر و  امش  نایم  هک  میتسه  نیمز  يور  رد  ادخ  هجو  نامه  ام  دیشخب ، نامربمایپ  هب  دنوادخ  هک  میتسه  یناثم (3)  نامه  ام 
شتآ يوـس  هـب  هتخانـشن  ار  اـم  هـک  یـسک  تـسا و  تـکرح  رد  تـشهب )  ) نـیقی يوـس  هـب  سپ  هتخانـش  ار  اـم  هـک  یـسک  مییاـمن ،

.تسا (4) تکرح  رد  خزود ) ) نازوس

: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  روکذم  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  زین  هعامس 

هللا یلصدّمحم  میظعلا  نآرقلاو  کلفلا ، مهیلع  رودی  نیّذلا  هّمئألا  هعبـسلا  مهو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ّالإ  ءایبنألا  طعی  مل 
.ملسو هلآو  هیلع 

.هرطقلا همجرت  مود  دلج  زا  ثیدح 1004  هب  دوش  عوجر  - 1
 . هیآ 87 رجح ، هروس  - 2

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  میتسه  يدارفا  نامه  ام  ینعی  دیوگ : یم  یناثم »  » يانعم حیـضوت  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  - 3
ضوح رانک  ات  ام  هک  داد  ربخ  شیوخ  تّما  هب  دـننزب و  گنچ  ام  هب  نآرق و  هب  مدرم  هک  دومن  شرافـس  هدومن و  نآرق  اب  نیرق  ار  اـم 
مهیلع همطاف  ترـضح  موصعم و  ناماما  ربماـیپ ، یناـثم » عبـس   » زا روظنم  هدـش : هتفگ  يرگید  حیـضوت  رد  .دـش  میهاوخنادـج  مه  زا 

، هناگتفه نآ  زا  یکی  ره  ینعی  یناثملا ، دیامرف : یم  هک  دنشاب  یم  تفه  تفه و  هک  دنتـسه  موصعم  هدراهچ  نانآو  دنتـسه  مالـسلا 
.تساتود

:150 ح6. دیحوتلا 116/24 ح3 ، راونألا : راحب  249/2 ح36 ، یشاّیع : ریسفت  114/24 ح1 ، راونألا : راحب  ، 377/1 یمق : ریسفت  - 4
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61 ص :

دنتسه هناگتفه (1)  هّمئا  ناـنآ  و  هدومرفن ، اـطع  ناربماـیپ  زا  يدـحا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هب  زجب  دـنوادخ 
.تسا (2) ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  میظعلا » نآرق   » زا روظنم  و  دخرچ ، یم  اهنآ  دوجو  رود  هب  کلف  هک  یناسک 

نیا رد  هک  میرامـشب  راب  کی  ار  يرارکت  یماسا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مینادـب  رفن  تفه  ار  اـهنآ  هک  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
.نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  يدهم  و  یسوم ، رفعج ، دّمحم ، ، نیسح نسح ، یلع ، زا : دنترابع  تروص 

تهج هب  ای  نیا  دشاب و  اهنآ  اب  اهیلع  هَّللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  كرابم  مان  شرامـش  تهج  هب  تفه  ددـع  رابتعا  دراد  لامتحا  و 
تّجحو ربهر  زا  ترابع  هک  مینک  ذاّختا  نآ  یمومع  ياـنعم  هب  ار  هّمئا »  » هملک هک  نیا  اـی   - لاـجر یماـسا  هبلغ  ینعی  تسا -  بیلغت 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  شّدج  كرابم  مسا  قباطم  ار  هادف  انحاورا  يدهم  ترـضح  كرابم  مسا  یفرط  زا  و  دشاب ،
.میرامشب

-------------------------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  هیواعم  تیاور   ( 45  _ 717

: دیوگ راّمع  نب  هیواعم   ( 45  / 717

دنوادـخ يارب  و  « ؛  (3) اِهب » ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِِهَّللَو  : » دـیامرف یم  هک  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دومرف دیناوخب ،» اهمان  نآ  هب  ار  ادخ  تسا ، کین  ياهمان 

.انتفرعمب ّالإ  ًالمع  دابعلا  نم  هَّللا  لبقیال  یّتلا  ینسحلا  ءامسألا  هَّللاو ! نحن 

دنوادخ هک  ییامسا  میتسه  ادخ  يانسح (4)  يامسا  نامه  ام  ادخ ! هب  دنگوس 

یماسا رابتعا  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دیاش  دیوگ : یم  فیرـش  ثیدح  نیا  حیـضوت  رد  زین  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
زا مولع  رثکا  رـشن  هک  نیا  ای  .دوش  رارکت  نانآ  زا  یخرب  مسا  هچ  رگ  تسا ، تفه  نانآ  یماسا  هک  ارچ  دنتـسه ، اـت  تفه  ناـشفیرش 

.تسا هداد  صاصتخا  دادعت  نیا  هب  نانآ ، نایم  زا  دنوادخ  تهج ، نیمه  هب  .هدوب  نانآ  زا  رفن  تفه  قیرط 
354/2 ح 12. ناهرب : ریسفت  117/24 ح9 ، راونألا : راحب  251/2 ح 41 ، یشاّیع : ریسفت  - 2

هیآ 180. فارعأ  هروس  - 3
هناشنو تمالع  تسا و  هدش  هدـیمان  درف  رب  هاوگ  لیلد و  مان ، هک  هنوگ  نامه  دـسیون : یم  یفاو »  » باتک رد  یناشاک  ضیف  هماّلع  - 4
امنهار ناحبس  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دنتسه ، ادخ  يوس  هب  امنهار  لیلد و  مالسلا  مهیلع  همئا  نینچمه  تسوا ، تخانـش  يارب  يا 

.دنتسه دنوادخ  راثآ  لاعفا و  وکین و  تافص  هناشن  نانآ ، هدوب و 
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62 ص :

.دریذپ (1) یمن  ام  تخانش  هب  زج  ناگدنب  زا  ار  یلمع 

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  صاصتخا »  » تیاور

: دومرف شترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  صاصتخإ »  » باتک رد  هرس  سدق  دیفم  خیش  زین  هللا و  همحر  یشاّیع 

.ّلجوّزع هَّللا  یلع  انب  اونیعتساف  هّدش  مکب  تلزن  اذإ 

ِِهَّللَو : » دیامرف یم  يادخ  هک  .دییوجب  کمکو  تناعتسا  لاعتم  دنوادخ  زا  ام  هلیسو  هب  دیتفرگ  رارق  یتّدش  یتخـس و  رد  هک  یماگنه 
«. دیناوخب اه  مان  نآ  هب  ار  ادخ  تسا ، کین  ياه  مان  دنوادخ  يارب  و  «؛» اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا 

: دومن هفاضا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ام تخانـش  هب  زج  يدحا  زا  ار  یلمع  وا  هک  میتسه  ادخ  يانـسح  يامـسا  نامه  ام  ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دریذپ (2) یمن 

------------------------------------------

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هللا  همحر  یسربط  تیاور 

َوُهَو ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینْـسُْحلاُءامْسَْألا  َُهل  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  ریـسفت  رد  زین  هللا  همحر  یـسربط 
میکح زیزع و  وا  دـیامن و  یم  حبـست  ار  وا  تسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  تـسا ، کـین  ياـهمان  وا  يارب  « ؛  (3) ُمـیکَْحلا » ُزیزَْعلا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  یتیاور  تسا ،»

.تسا (4) رشح  هروس  رخآ  زا  هیآ  شش  رد  ادخ  مظعا  مسا 

-------------------------------------

زا تسا : هدمآ  ثیدح  لیذ  رد  189/1 ح36 . تایآلا : لیوأت  52/2 ح2 ، ناهرب : ریسفت  491/1 ح1 ، یفاولا : 143/1 ح4 ، یفاکلا : - 1
هک نآ  زج  دنک ، یمن  اعد  ناراوگرزب  نیا  زا  یکی  مان  اب  ار  دـنوادخ  سک  چـیه  هدـش : لقن  مهیلع ) هَّللا  تاولـص   ) موصعم نایاوشیپ 

.دیامن یم  باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ 
رد هرـس  سدـقدیفم  خیـش  ار  ثیدـح  نیا  ح3 .  52/2 ناهرب : ریـسفت  ح7 ،  5/94 راونألا : راـحب  ح 119 ،  42/2 یشاّیع : ریـسفت  - 2

.تسا هدش  تیاور  وا  زا  زین  52/2 ح4 » ناهرب : ریسفت   » رد و  هدرک ، لقن  رصتخم ) تروص  هب   ) 246 صاصتخإ :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیآ 24. رشح ، هروس  - 3
هدرک لقن  « 395 تاوعدلا : جـهم   » زا « 224/93 راونألا : راحب   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ار  ثیدـح  نیا  . 38/6 ناـیبلا : عمجم  - 4

.تسا
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هلآو هیلع  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  بقانم  لّوا : شخب 

هراشا

هلآو هیلع  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق  لّوا  شخب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هک مدینش  دوب -  ملع  نابحاص  زا  هک  مردپ -  زا  دیوگ :  یثیل (1)  تیمق  نب  رمع  تسا :  هدمآ  یملید » بقانم   » باتک رد   - 1  / 718
 : تفگ یم 

دش هدوشگ  نامسآ  ياهرد  دیسر  ارف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  ردام  بهو ،  رتخد  هنمآ ،  تدالو  هک  یماگنه 
وا نینزان  دوجو  درگادرگ  نانآ  تشگ ،  رضاح  وا  تدالو  عقوم  رد  هکنآ  زج  دنامن  نیمز  رد  يا  هتـشرف  دندمآ و  دورف  ناگتـشرف  و 

 . دنتفرگ ارف  ار 

نآ هب  ار  رگیدکی  نامسآ  رد  ناگتشرف  تفرگ ،  ارف  يرون  ار  ایند  دومن  نامیاز  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هنمآ ،  هک  یعقوم 
 . دمآ اهنآ  رب  رگ  تیاده  وگتسار و  نیما ،  شیرق !  رب  ياو  تفگ :  یم  وا  و  دندش ،  نوگژاو  ور  رب  اهتب  همه  و  دنتفگ ،  یم  تراشب 

 . دیمهفن يزیچ  وا  روظنم  زا  یسک  و 

یم نم  راّوز  کنیمه  تشگزاب ،  نم  رب  مرون  کنیمه  تفگ :  یم  يا ) هدـنیوگ   ) هک دـش  هدینـش  ییادـص  ادـخ  هناـخ  زا  یفرط ،  زا 
 . دندیدرگ كاپ  اه  يدیلپ  زا  کنیمه  و  دنیآ ، 

یلـص مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تدالو  ماگنه  رد  شیرق  هک  دوب  يا  هناشن  نیلّوا  نیا  و  دندوب ،  هلزلز  زور  هنابـش  هس  دهاش  مدرم  هاگنآ 
 . دندومن هدهاشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

باحصا زا  هک  تسا  یثیل  فوع  نب  ورمع  وا :  حیحص  مسا  دسر  یم  رظن  هب  هداد و  خر  یهابتشا  يوار  نیا  مسا  طبـض  رد  ًارهاظ  - 1
« . 121/13 ثیدحلا :  لاجر  مجعم   » باتک هب  دوش  هعجارم  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هک مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  تدالو  دروم  رد  مردپ  زا  دیوگ :  ساّبع  نبا  هدمآ :  باتک  نامه  رد   - 2  / 719
 : تفگ یم 

 . دیشخرد یم  باتفآ  رون  دننام  هک  میدید  يرون  وا  هرهچ  رد  دش ،  ّدلوتم  هَّللادبع  هک  یماگنه 

زاورپ هب  دیفـس  يا  هدنرپ  وا  ینیب  زا  ایوگ  مدید  باوخ  رد  تسا ،  گرزب  یماقم  نأش و  ياراد  دازون  نیا  تفگ :  بلطملادبع  مردپ 
هب وا  شنرک  تهج  هب  شیرق  همه  تفرگ ،  رارق  هبعک  ماب  رد  تشگزاـب و  هاـگنآ  درک ،  زاورپ  برغم  قرـشم و  تمـس  هب  دـمآرد و 

ناـیم هتـشگ و  يروـن  هب  لیدـبت  هدـنرپ  نآ  هاـگان  دـندرک  یم  رکف  وا  یگرزب  تمظع و  رد  مدرم  هک  ناـیم  نیا  رد  دـنداتفا ، هدـجس 
.تفرگ ارف  ار  برغم  قرشم و  نایم  شرون  هاگنآ  تفرگ ، رارق  نیمز  نامسآ و 

نآ اب  هک  مدید  ار  وا  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  مانب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یناوجون  دیدرگ  رون  نیا  دراو  هک  یسک  نیتسخن 
 . دنتسه رون  نیا  لابند  هب  هک  مدید  ار  مدرم  هاگنآ  دنک .  یم  ادیپ  شیازفا  شرون  دریگ و  یم  جوا  رون 

 . مدیسرپ باوخ  نیا  ریبعت  زا  موزخم  ینب  هفیاط  زا  ینهاک  زا  مدش ،  رادیب  باوخ  زا 

نیمز برغ  قرـش و  مدرم  هک  دمآ  دـهاوخ  لمع  هب  يدـنزرف  هَّللادـبع )  ) وا زا  هنیآ  ره  یـشاب ،  هتفگ  تسار  رگا  ساّبع !  يا  تفگ : 
(1) دوبر .  دهاوخ  ناگمه  زا  ار  تقبس  يوریپ  نیا  رد  شیومع  رسپ  دش و  دنهاوخ  وا  وریپ 

دومرف شترضح  هک  هدمآ  هدش ،  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نینزان  دوجو  زا  هک  روهشم  ثیدح  کی  رد   - 3  / 720
:

دّدرتن لزن  ملف  مالسلا .  هیلع  ّیلع  رون  هنم  قتف  ّمث  يرون ،  هَّللا  قلخ  ام  لّوأ 

 ، 64 نیظعاوـلا :  هضور  256/15 ح 8 ،  راونألا :  راـحب  سلجم 45 ،  335 ح 2  قودـص :  یلاما  175/1 ح 33 ،  نیدـلا :  لامک  - 1
 . تسا هدرک  لقن  راصتخا  تروص  هب  « 23/1 بقانم :   » رد هللا  همحر  بوشارهش  نبا  ار  ثیدح  نیا  1067/3 ح 4 .  جئارخلا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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انل دـعب  قلخلاو  هَّللا  عئانـص  نحنف  اـنرون ،  نم  قئـالخلا  قلخ  ّمث  هنـس ،  فلأ  فلأ  نیناـمث  یف  همظعلا  باـجح  انلـصو  یّتح  رونلا  یف 
 . عئانص

رد هراومه  ام  تخاس .  ادج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  نم ،  رون  زا  سپـس  دوب ، نم  رون  دیرفآ  لاعتم  يادـخ  هک  يا  هدـیرفآ  نیتسخن 
لاعتم يادـخ  هاگنآ  میدیـسر ،  یهلا  تمظع  باجح  هب  لاس  رازه  رازه  داتـشه  زا  سپ  هک  نیا  ات  میدوب  دـمآ  تفر و  رد  راونا  نایم 

هتخادرپ هتخاس و  ام ،  زا  سپ  تادوجوم  میتسه و  ادخ  هتخادرپ  هتخاس و  هدیرفآ و  ام  نیاربانب  .دـیرفآ  ام  رون  زا  ار  رگید  تادوجوم 
(1) دنتسه .  ام 

ییاغ ّتلع  هک  تسا  نیا  روظنم  دنتـسه » ام  هتخادرپ  هتخاس و  ام ،  زا  سپ  تاقولخم   : » دیامرف یم  هکنیا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
 . دنتسه مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) اهنآ تادوجوم  شنیرفآ  ییاهن  و 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  شیوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يابیز  تیاور  رما ،  نیا  رب  هاوگ 
 : دیامرف یم 

« . كالفألا تقلخ  امل  كالول  »

(2) مدروآ . » یمن  دوجو  هب  ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  »

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دسیون :  یم  یعادلا » هّدع   » باتک رد   - 4  / 721

 . دینارذگ یم  یتخس  هب  یگدنز  هک  دش  هریچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یکی  رب  نانچ  یتسدگنت  رقف و 

هب ار  دوخ  یناگدنز  عضو  يورب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رگا  تفگ :  شرسمه 

لقن يدایز  ثیداحا  رد  هک  تسا  ثیدح  لّوا  شخب  نآ ،  ترهـش  زا  دارم  دیاش  دـشن ،  تفای  یثیدـح  ياهباتک  رد  ثیدـح  نیا  - 1
هک انل » عئانـص  دعب  ساّنلاو  اّنبر  عئانـص  ّانإف   : » تسا هدمآ  نینچ  هغالبلا » جهن   » رد ثیدح  ریخا  شخب  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  هدـش 

رمـألا بحاـص  زا  فیرـش  عیقوت  رد  و  تسا .  هدرک  لـقن  هغـالبلا » جـهن   » زا نمـض ح 8 »  58/33 راونألا :  راحب   » رد یـسلجم  هماـّلع 
زا نمض ح 714  رد ص 57  ثیدح  نیا  انعئانص . » دعب  قلخلاو  اّنبر ،  عئانص  نحن   : » دندومرف شترضح  هک  هدمآ  زین  هادف ) انحاورا  )

 . دیدرگ لقن  دّلجم ،  نیمه 
ار رگید  تادوجوم  یلو  هدیرفآ ،  شیوخ  ترشابم  اب  ار  نانآ  راونا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  مییوگب :  هک  دراد  لامتحا  - 2

يادخ هطـساو  هب  نانآ  هک  ارچ  دـنزاین ،  یب  مدرم  زا  نانآ  دنتـسه و  نانآ  دـنمزاین  هراومه  مدرم  نیاربانب ،  نانآ .  هلیـسو  ببـس و  هب 
 . دنتسه زاین  یب  وا  ریغ  زا  لاعتم ، 
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 . دنیامن یم  یلام  کمک  ترضح  نآ  یهد ،  حیضوت  ترضح  نآ 

ترابع نیا  دنک ،  زاربا  ار  دوخ  تجاح  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دش ،  فّرشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  رکف  نیمه  اب  وا 
 : هک دینش  شترضح  زا  ار  ابیز 

 . هَّللا هاطعأ  ینغتسا  نمو  هانیطعأ ،  انلأس  نم 

« . درک دهاوخ  اطع  وا  هب  لاعتم  يادخ  دزرو ،  يزاین  یب  یسک  رگا  یلو  مییامن ،  یم  اطع  وا  هب  ام  دهاوخب  یکمک  ام  زا  سک  ره  »

ار نایرج  هتشگرب و  دوخ  هناخ  هب  سپ  متـسین ،  نم  زج  ترابع ،  نیا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  تفگ :  دوخ  شیپ 
هجوتم دـیاش   ) تسا رـشب  ام ) دـننامه   ) زین ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  شرـسمه  دومن ،  وگزاـب  شرـسمه  يارب 

 . نک نایب  ار  دوخ  تجاح  ًاحیرص  ورب و  رگید  راب  هدشن ! )

وا هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  نامشچ  هک  یماگنه  دش ،  بایفرش  شترـضح  تمدخ  هب  رگید  راب  صخـش  نآ 
 : دومرف زاب  داتفا ، 

« . درک دهاوخ  اطع  وا  هب  لاعتم  يادخ  دزرو ،  يزاین  یب  یسک  رگا  یلو  مییامن ،  یم  اطع  وا  هب  ام  دهاوخب  یکمک  ام  زا  سک  ره  »

هدـش و فّرـشم  شترـضح  دزن  زین  راـب  نیمّوس  يارب  دروآ  یم  راـشف  یلیخ  رقف  نوچ  یلو  تشگرب ،  یتجاـح  زاربا  نودـب  هعفد  نیا 
 . دینش ار  خساپ  نامه 

هشیت سپ  دورب ،  يراک  غارس  هب  دوخ ،  ات  تشگرب  تفرگ و  بلق  تّوق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نیـشنلد  نخـس  نیا  زا 
ار اهنآ  دـمآ ،  رهـش  يوس  هب  درک و  عمج  دـیچ و  ار  ییاه  مزیه  تفر و  الاب  داتفا و  هار  هب  یهوک  يوس  هب  هاگنآ  درک ،  هیراع  ار  يا 

 . تخورف درآ  زا  ّدم  مین  هب 

یم عـمج  مزیه  درک و  یم  راـک  ناـنچمه  وا  تخورف ،  درک و  عـمج  يرتـشیب  مزیه  تفر و  مزیه  يروآ  عـمج  هب  زین  زور  نآ  يادرف 
دـیرخ و یمـالغ  رتش و  هّچب  ود  هکنیا  اـت  درک  عمج  هیامرـس  دـش و  لوغـشم  راـک  هب  زاـب  دـیرخ ،  يا  هشیت  شدوخ  هک  نآ  اـت  دومن 

 . دش هار  هب  ور  شیگدنز  هدش و  يدایز  هیامرس  بحاص  ات  داد  همادا  راک  نیا  هب  رگید  ياهزور 

هب ار  ابیز  نخس  نآ  ندینـش  ترـضح و  نآ  دزن  ار  شندمآ  نایرج  دش و  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يزور 
 . دناسر شترضح 

ام دهاوخب  یکمک  ام  زا  سک  ره   : « متفگ وت  هب  نم  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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(1) درک . » دهاوخ  اطع  وا  هب  لاعتم  يادخ  دزرو ،  يزاین  یب  یسک  رگا  یلو  مییامن ،  یم  اطع  وا  هب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یفطـصم  دّمحم  زا  دیوگ :  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـسراف  ناملـس  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 5  / 722
 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو 

یمن تمحرم  وا  هب  دشاب  هتشاد  یگرزب  جیاوح  امش  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  نم !  ناگدنب  يا  دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ 
یم رب  ار  شتجاح  وا  تعافش  تمارک و  هطساو  هب  امش  دیامن ،  هطساو  امـش  يوس  هب  ار  امـش  دزن  رد  درف  نیرتبوبحم  هکنآ  زج  دینک 

!؟  دیروآ

نیّذلا هّمئألا  هدعب  نمو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هوخأو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  َّيدل  مهلـضفأو  َّیلع  قلخلا  مرکأ  ّنأ  اوملعاف ،  الأ 
 . َّیلإ لئاسولا  مه 

هیلع یلع  شردارب  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم ؛  دزن  اـهنآ  نیرترب  مدرم و  نیرت  یمارگ  اـنامه  دـینادب !  دیـشاب و  هاـگآ 
 . دنتسه نم  يوس  هب  ندیسر  هلیسو  هک  یناسک  دنتسه ،  وا  زا  دعب  ناماما  مالسلا و 

یم هدروخ  وا  هب  یتخس  يررض  هدش و  شریگنماد  یتخس  لکشم  ای  دوش  هدروآرب  دهاوخ  یم  دراد و  یتجاح  هک  ره  دیـشاب !  هاگآ 
یهجو نیرتهب  هب  ار  وا  تجاح  دنک  اعد  وا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  هب  ارم  دراوم  نیا  رد  رگا  ددرگ  فرطرب  شررض  دهاوخ 

 . میامن یم  هدروآرب  دنک ،  هدروآرب  وا  سک  نیرتزیزع  هک 

زا ارچ  هَّللادبعابا !  يا  دنتفگ :  دـندوب  هتفرگ  رخـسمت  داب  هب  ار  ناملـس  هک  یلاح  رد  ناقفانم  ناکرـشم و  زا  یهورگ  ماگنه ،  نیا  رد 
؟  دهد رارق  هنیدم  مدرم  نیرتدنمتورث  ار  وت  اهنآ  تعافش  هب  یهاوخ  یمن  ادخ 

هک ناراوگرزب -  نآ  هلیسو  هب  نم  متساوخ .  ار  ایند  کلم  همه  زا  رتهب  رتدنمدوس و  رتگرزب ،  لاعتم ،  دنوادخ  زا  نم  تفگ :  ناملس 
نانآ رب  ادخ  دورد 

نیا هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ح 19 .  و 177/73  ح 66   14/103 راونـألا :  راـحب  ح 7 ،   139/2  : یفاـکلا  ، 90 یعادلا :  هّدـع  - 1
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا » هیلع  اضرلا  هقف   » زا 108/75 ح 11 » ج :   » رد ار  ثیدح 
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هک یندب  و  تسا ،  رازگـساپس  وا  ياهتمعن  رب  هک  یلد  و  تسادخ ،  يانث  دمح و  يایوگ  هک  ینابز  نم  رب  دـنوادخ  هک  متـساوخ  داب 
تیانع داد و  خساپ  نم  تساوخرد  هب  زین  لاعتم  يادـخ  دـیامرف ،  تیانع  دـشاب ،  ابیکـش  رباص و  گرزب  ياهیتخـس  اهالب و  ربارب  رد 

(1) تسا .  رتهب  شتاریخ  تاناکما و  همه  اب  ایند  کلم  زا  هبترم  رازه  رازه  دص  نم ،  هتساوخ  نیا  و  دومن ، 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  رباج  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 723

لاعتم يادخ  دیامرف .  تیانع  وا  هب  ار  ناگدنب  نانخس  ندینش  هزاجا  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ناگتشرف ،  زا  يا  هتـشرف 
 . دومرف اطع  ار  وا  هتساوخ  زین 

 : دیوگ یم  هک  ینمؤم  ره  هداتسیا و  تمایق  زور  ات  هتشرف  نیا 

دیوگ یم  گلم  نیا  داب ، » مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  دّمحم و  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  « ؛ » مّلسو هتیب  لهأو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلص  »
 . وت رب  مالس  و  : 

يارب ینالف  ادخ !  لوسر  يا  دیوگ :  یم  درب و  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  هب  ار  نمؤم  نآ  ماغیپ  هتـشرف  هاگنآ 
 . داتسرف مالس  امش 

(2) وا .  رب  مالس  دیامرف :  یم  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دیامرف یم  ینانخس ) نمض  رد   ) مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ّیبنلا یلع  ّلصیلف  هتالص  نم  دبعلا  غرف  اذإف  نیعلا ،  روحلاو  رانلاو ،  هّنجلاو ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  هعبرأ :  عمـسلا  یطُعا 
 . نیعلا روحلا  نم  هجّوزی  نأ  هلأسیو  رانلا ،  نم  هَّللاب  ریجتسیو  هّنجلا  هَّللا  لأسیو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 . نیعلاروح خزود و  تشهب ،  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدش :  اطع  هورگ  راهچ  هب  ناگدنب ) تاوصا   ) ندینش هزاجا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یتسیاب  دیناسر  نایاپ  هب  ار  شزامن  يا  هدنب  یتقو  نیاربانب ، 

ریسفت زا  369/22 ح9 ،  رد ج :  زین  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  22/94 ح 20 ،  راونألا :  راحب   ، 151 یعادلا :  هّدع  - 1
 . تسا هدرک  لقن  68 ح 35  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 

 . 181/100 ح 2 راونألا :  راحب  سلجم 37 ،  678 ح 16  یسوط :  یلاما  - 2
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جیوزت نیعلاروح  اب  هک  دـهاوخب  وا  زا  درب و  هاـنپ  خزود  زا  وا  يوس  هب  و  دـیامن ،  تساوخرد  ار  تشهب  دـنوادخ  زا  دتـسرفب و  دورد 
؛  دیامن

اعد و دونـش و  یم  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دتـسرفب ،  دورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  سک  ره  هک  اریز 
 . دور یم  الاب  شتساوخرد 

 ! هدب دهاوخ  یم  تا  هدنب  هچنآ  اراگدرورپ !  دیوگ :  تشهب  دنک ،  تساوخرد  ار  تشهب  ادخ  زا  هک  یسک  و 

 ! هد هانپ  دروآ ،  یم  هانپ  وت  هب  هچنآ  زا  ار  تا  هدنب  اراگدرورپ !  دیوگ :  خزود  دربب ،  هانپ  ادخ  هب  خزود  زا  هک  یسک  و 

(1) نک .  اطع  دهاوخ ،  یم  وت  هدنب  هچنآ  اراگدرورپ !  دنیوگ :  یم  اهنآ  دهاوخب ،  نیعلاروح  ادخ  زا  هک  یسک  و 

 : تسا هدمآ   (2) مالسلا » هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   » رد  - 7  / 724

 ، تشاد روضح  فرش  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدوب ، هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  نم  دیوگ : یفعج  لیعامـسا 
: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هاگنآ  تسیرگن ، هبعک  هب  رگید  راب  نامسآ و  هب  راب  کی  تفرگ و  الاب  ار  شکرابم  رس  ترضح 

 . (3) یْصقَْألا » ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يذَّلا  َناْحبُس  »

دجسم هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح   ) دوخ هدنب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  »
«. درب یصقألا 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  هدومن ،  رارکت  هبترم  هس  ار  نآ  ترضح 

؟  دنراد يرظن  هچ  هفیرش  هیآ  نیا  دروم  رد  قارع  مدرم  یقارع !  يا 

فرط هب  مارحلادجسم  زا  هنابش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنیوگ :  یم  اهنآ  مدرک :  ضرع 

نیا ریظن  ح 14 .  و 50/94  ح 17 ،  نمـض ح 19/86 1   108/10 راونألا :  راحب  هئاـمعبرأ ،  ثیدـح  نمـض   630/2 لاـصخلا :  - 1
 . تسا هدرک  لقن  202/1 ح 17 » لاصخ :   « رد هللا  همحر  قودص  خیش  ار  ثیدح 

 . تسا هدش  لقن  یمق  ریسفت  رد  ثیدح ،  نیا  هک  ارچ  هداد ،  خر  یهابتشا  ًارهاظ  - 2
 . هیآ 1 ءارسإ ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . درک ریس  سّدقملا  تیب 

هراشا نامسآ  يوس  هب  شکرابم  تسد  اب  و  درک -  ریس  نآ »  » هب نیا »  » زا نکیلو  دنیوگ ،  یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  دومرف :  ترضح 
 . تسا مرح  ود  نآ  نیب  ام  دومرف :  و  دندرک (1) - 

 : دومرف ناشدوخ  يابیز  نخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ادخ لوسر  دنام .  دوخ  ياج  هب  لیئربج  دیـسر  یهتنملا  هردـس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـس  نیا  رد  هک  یماگنه 
 : تفگ لیئربج  يراذگ ؟  یم  اهنت  ارم  یعضوم  وچمه  رد  ایآ  لیئربج !  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.کلبق هَّللا  قلخ  نم  قلخ  هغلبی  مل  ًاغلبم  تغلب  دقل  هَّللاوف  کمامأ ، مّدقت 

امش زا  شیپ  ادخ  ناگدیرفآ  زا  يا  هدیرفآ  چیه  هک  يا  هدیـسر  یماقم  ناکم و  هب  امـش  انامه  دنگوس !  ادخ  هب  دیور ،  شیپ  هب  امش 
 . تسا هدیسرن  ماقم  نآ  هب 

قح ترـضح  نم و  نایم  مدید و  ار  مراگدرورپ  رون  لد ،  هدید  اب  نم  ماگنه  نیا  رد  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دش عنام  لئاح و  تیؤر ،  ناکم و  زا  وا  ندوب  هّزنم  هحبس ؛ » »

؟  هچ ینعی  هحبس  مدرگ ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار 

 : دومرف یم  هدرک و  هراشا  نامسآ  يوس  هب  شکرابم  تسد  اب  نیمز و  فرط  هب  شکرابم  تروص  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 . ّیبر لالج  ّیبر ،  لالج  ّیبر ،  لالج 

 . مراگدرورپ لالج  هوکش و  مراگدرورپ ؛  لالج  هوکش و  مراگدرورپ ؛  لالج  هوکش و 

 ! دّمحم ای  دومرف :  شربمایپ  هب  قح  ترضح  داد :  همادا  نینچ  ار  دوخ  نخس  شترضح  هاگنآ 

 ! نم راگدرورپ  يا  کّیبل  مدرک :  ضرع  دیامرف :  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ریـس  هک : تسا  نیا  مالک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  دـسیون :  یم  راونألا » راحب   » یقرواپ رد  - 1
هب ترـضح  نآ  ریـس  تسخن  نیاربانب ،  هدوب ،  نامـسآ  يوس  هب  نیمز  يوس  زا  ترـضح  نآ  ریـس  هکلب  هدوبن ،  دروم  نیا  هب  رـصحنم 

 . تسا هدوب  نامسآ  يوس  هب  اجنآ  زا  یصقألا و  دجسم  يوس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؟  دندرک یم  هعفارم  هلداجم و  يزیچ  هچ  دروم  رد  یلعا  ألم  رد  ناگتشرف  دومرف : 

 . مناد یمن  یتخومآ  نم  هب  هچنآ  زج  نم  راگدرورپ !  تسا  هّزنم  كاپ و  مدرک :  ضرع 

یکنخ و نم  داد و  رارق  نم  هنیـس  نایم  ار  شیوخ  تردق  تسد  لاعتم  يادخ  دـیامرف :  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . مدرک ساسحا  دوخ  فتک  ود  نایم  ار  نآ  يدرس 

 . متسناد ار  اهنیا  همه  هکنآ  زج  دشن  هدیسرپ  نم  زا  هدنیآ  هب  طوبرم  هتشذگ و  زا  عوضوم  چیه  لاح ،  نیا  رد  دیامرف :  یم  ترضح 

؟  دندرک یم  هعفارم  هلداجم و  يزیچ  هچ  دروم  رد  یلعا  ألم  رد  ناگتشرف  دّمحم !  يا  دمآ :  باطخ 

 . تانسح تاراّفک و  تاجرد ،  دروم  رد  مدرک :  ضرع 

؟  تسیک وت  نیشناج  ّیصو و  هتشگ ،  مامت  ایند ) زا   ) وت كاروخ  هتفریذپ ،  نایاپ  وت  يربمایپ  دّمحم !  يا  دومرف : 

 . مدرکن ادیپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رت  عیطم  یسک  اهنآ  نایم  رد  مدومن و  ناحتما  ار  وت  ياه  هدیرفآ  نم  اراگدرورپ !  مدرک :  ضرع 

 . تسا نینچ  وا  زین  نم  يارب  دّمحم !  يا  دومرف : 

یبا نب  ّیلع  زا  رتدیدش  نم  هب  تبسن  وا  ّتبحم  هک  یسک  اهنآ  نایم  رد  مدومزآ و  ار  وت  ياه  هدیرفآ  نم  راگدرورپ !  مدرک :  ضرع 
 . متفاین دشاب  مالسلا  امهیلع  بلاط 

نم نیقّتملا ،  اهتمزلأ  یّتلا  هیقابلا  هملکلاو  ینعاطأ ،  نمل  رونو  یئایلوأ ،  ماـمإو  يدـهلا ،  هیار  ّهنأـب  هرّـشبف  دّـمحم ،  اـی  یل  و  دومرف : 
 . ًادحأ هب  ّصخأ  مل  امب  هّصخأ  ّینأ  ام  عم  ینضغبأ ،  دقف  هضغبأ  نمو  ینّبحأ ،  دقف  هّبحأ 

يارب تسا  يرون  وا  تسا ،  نم  ياـیلوا  ماـما  تیادـه و  مچرپ  وا  هک  هدـب  هدژم  وا  هب  سپ  تسا ،  نینچ  زین  نم  يارب  وا  دّـمحم !  يا 
ار وا  هک  یـسک  دنناد ،  یم  مزال  دوخ  رب  ار  نآ  ناراکزیهرپ  هک  تسا  يا  هدنام  یقاب  هملک  وا  دـننک ،  یم  تعاطا  نم  زا  هک  یناسک 

هک ملئاق  وا  رب  یّصاخ  یگژیو  لاح  نیا  اب  هتشاد ،  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  هک  یسک  و  هتشاد ،  تسود  ارم  درادب  تسود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . ما هدومنن  صوصخم  نآ  هب  ار  یسک 

؟  تسا مثراو  ریزو و  مهارمه ،  مردارب ،  روظنم )  ! ) نم راگدرورپ  مدرک :  ضرع 

لاح نیا  اب  دنوش  یم  التبم  وا  هب  مدرم  دوش و  یم  التبم  وا  هتفرگ ،  ّقلعت  نآ  هب  نم  ّتیـشم  هتـشذگ ،  رد  هک  تسا  يرما  نیا  دومرف : 
 . ما هدیشخب  ما ،  هدیشخب  ما ،  هدیشخب  ما ،  هدیشخب  زیچ  راهچ  وا  هب  نم 

.درکن (1) زاب  ار  نآ  تسب و  ار  دوخ  كرابم  تسد  دومرفب و  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . تسا دجاسم  نیرترود  نآ ،  هک  ارچ  تسا ،  رومأملا » تیب   » نامه یصقألا » دجسم   » زا روظنم  حیضوت : 

 . مدومن هدهاشم  ار  یلاعت  قح  یگرزب  تمظع و  لد  مشچ  اب  ینعی  مدید » ار  مراگدرورپ  رون   : » دیامرف یم  ترضح  هکنیا 

 . تسا یلاعت  قح  ندوب  سّدقم  هّزنم و  هحبس »  » زا روظنم  و 

 . تسوا فیرش  هنیس  رب  فراعم  مولع و  هضافا  و  یلاعت ،  قح  تمحر  فطل و  تیاهن  زا  هیانک  تسد ،  نتشاذگ  و 

 . تسا یلاحشوخ  رورس و  یتحار ،  زا  هیانک  يدرس ،  یکنخ و  و 

تمحر تسا و  تمحر  زا  تسا و  یلاعت  قح  ترضح  تمحر  تسد  نداهن  ّلحم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیاربانب ، 
 : دنیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نانچمه  تسوا  زا 

(2) نیسح . »  نم  انأو  یّنم  نیسح  »

 . منیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 

زا وا  نوخ  تشوگ و  تسا ،  هدروـخ  ریـش  تمحر  ناـبز  زا  تفاـی و  شرورپ  تمحر  نماد  رد  و  هدرک ،  هیذـغت  تمحر  تسد  زا  وا 
هدییور و تمحر 

رداون  » رد هللا  همحر  يربط  ار  تیاور  نیا  ریظن  63/4 ح 4 .  ناهرب :  ریسفت  372/18 ح 79 ،  راونألا :  راحب   ، 243/2  : یمق ریسفت  - 1
 . تسا هدرک  لقن  66 ح 31 » تازجعملا : 

 . 261/43 ح 1 راونألا : راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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تشپ رب  دوب و  تمحر  هناش  شبکرم  تسشن و  یم  تمحر  هنیس  رد  وا  هدوب .  تمحر  هناحیر  تمحر و  مشچ  ود  نایم  رد  شتـسوپ 
 . دوب تمحر  نتفر  هار  اب  شریسم  درک و  یم  تکرح  تمحر 

تمحر ياه  همـشچ  همـشچرس  تمحر و  لیاسو  هدـندروآ  مه  درگ  تمحر ،  بابـسا  عّمجت  لحم  تمحر ،  يارب  ّصاخ  ندـعم  وا 
 . دوب

لحم تمحر ، ياه  هویم  هدـننک  رهاظ  تمحر ، ياـه  غاـب  تشاـک  لـحم  تمحر ،  ياراوگ  همـشچ  تمحر ،  رب  نیدراو  لخدـم  وا 
 . دوب تمحر  هدننکریزارس  ياهربا  تمحر و  داوم  هدنهد  تکرح  تمحر ، ياه  هخاش  شیور 

ّتیموزل وا  رب  تمحر  اـب  و  دـندرگ ،  یم  تمحر  هدرتـسگ  هرئاد  دراو  هتفرگ و  رارق  تمحر  وـفع و  عـضوم  رد  وا  ببـس  هـب  اـهناسنا 
 . تسا هموحرم  تمحر  هلوصوم و  تمحر  وا  هک  ارچ  ددرگ ،  یم  قّقحم  هدرتسگ  ِتمحر 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دسیون :  یم  هیده » لضف   » باب رد  تاّیثعشأ » تاّیرفعج و   » باتک رد   - 8  / 725

روضح ترـضح  نآ  دزن  رد  يا  هّدـع  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـندروآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يا  هیدـه  يزور 
(1) دیتسه .  کیرش  هیده  نیا  رد  زین  امش  دومرف :  ترضح  تهج  نیمه  هب  دنتشاد ، 

 : دسیون یم  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  هللا  همحر  يربط  نیدلا  دامع   - 9  / 726

هدومرف لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا ،  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  فوئر  ماما 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

كدلو هعیـش  ذخأو  کتزجحب ، كدلو  ذخأو  یتزجحب  تنأ  تذـخأو  ّلجوّزع ،  هَّللا  هزجحب  تذـخأ  همایقلا  موی  ناک  اذإ  ّیلع !  ای 
؟  انب رمؤی  نیأ  يرتف  مهتزجحب ،

 . 153 تاّیرفعجلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نایعیش و  وت ،  ناماد  وت  نادنزرف  و  نم ،  ناماد  زین  وت  تفرگ ،  مهاوخ  ار  راگدرورپ  فطل  ناماد  نم  زیخاتـسر ،  ماگنه  هب  یلع !  يا 
(1) میورب ؟  دنهد  یم  روتسد  اجک  هب  ار  ام  ینک  یم  رکف  ایآ  تفرگ ،  دنهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  تنادنزرف 

 : دیوگ هللا  همحر  يرافغ  رذوبا  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد   - 10  / 727

 : دومرف هدز و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هناش  هب  ار  ناشکرابم  تسد  هک  مدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

امو ًاحیحص ،  هدلوم  ناک  نمو  فرشلاو ،  نداعملاو  تاتویبلا  لهأ  انتعیـش  جلعلا ،  وهف  انـضغبأ  نمو  یبرعلا ،  وهف  انّبحأ  نم  ّیلع !  ای 
موقلا مدهی  امک  انتعیـش  تائّیـس  نومدـهی  هکئالم  هَّلل  ّنإو  ءآرب ،  اهنم  سانلا  رئاسو  انتعیـشو ،  نحن  ّالإ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هّلم  یلع 

 . ناینبلا

زا اـم  نایعیـش  تسا .  نید  یب  وا  درادـب  نمـشد  ار  اـم  هک  ره  و  تسا ،  برع  هب  بوـسنم  وا  درادـب ،  تسود  ار  اـم  هک  ره  یلع !  يا 
رب ام  نایعیش  ام و  زج  یسک  و  دنتسه ،  دنا ،  هدش  ّدلوتم  عورشم  قیرط  زا  هک  نانآ  فیرـش و  بسنلا و  حیحـص  ياه  هلیبق  هداوناخ و 
 - ار ام  نایعیـش  ناهانگ  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ  انامه  دنتـسه .  رود  نآ  زا  مدرم  ریاـس  و  هدوبن ،  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید 

(2) دننک .  یم  دوبان  ناریو و  ناشیاه -  نامتخاس  مدرم  ندرک  ناریو  دننامه 

 : دیوگ ّبیسم  نب  دیعس  دسیون :  یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 11  / 728

هیلع یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادادماب  دـیراب ،  ناراب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارود  رد  یبش 
 : دومرف مالسلا 

نیمز ياه  لادوگ  رد  بآ  ییابیز  هب  میورب و  قیقع  هقطنم  هب  مهاب  زیخرب 

296 بقانملا :  92 ح 25 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  هفیحص  134/68 ح 69 و 104 ح 17 ،  راونألا :  راحب   ، 136 یفطصملا :  هراشب  - 1
زین یمزراوخ  و  هدرک ،  لقن  14 ح 9  رابخألا :  یناعم  165 ح2 و  دیحوتلا :  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن  ح 289 . 

 . تسا هدروآ  « 106 مالسلا :  هیلع  نیسحلا  لتقم   » رد
لئاضف 23/68 ح 41 ،  راونألا :  راحب  169 ح 4 ،  دیفم :  یلاما  سلجم 7 ،  190 ح 24  یسوط :  یلاما   ، 102 یفطصملا :  هراشب  - 2

 . 390/1 هّمغلا :  فشک  53 ح 9 ،  هعیشلا : 
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 . میرگنب

هب هک  یماگنه  میدرک ،  تکرح  هدرک و  هیکت  نم  ناتـسد  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . میدوب نیمز  ياهلادوگ  رد  بآ  يافص  رگ  هراظن  میدیسر  قیقع  هقطنم 

مدرک یم  هّیهت  اذغ  زا  يا  هرفس  امش  يارب  دیدومن  یم  ربخاب  رفس  نیا  رب  بش  زا  ارم  رگا  ادخ !  لوسر  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
.

دهاوخن عیاض  ار  ام  هدید و ) كرادت  دوخ   ) هدروآ اجنیا  هب  ار  ام  هک  یسک  یلع !  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . درک

ام کیدزن  دـنکفا ،  هیاس  ام  رب  هک  میدرک  ساسحا  نامرـس  يـالاب  قرب  دـعر و  اـب  ار  يربا  هاـگان  میدوب  هداتـسیا  هک  ماـگنه  نیا  رد 
ناگدید لاح  هب  ات  هک  دوب  ییاهرانا  هرفس ،  نآ  رد  دینارتسگ ،  يا  هرفـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  ات  دیدرگ 

 . الط زا  يا  هتسوپ  هرقن و  زا  يا  هتسوپ  ؤلؤل ،  زا  يا  هتسوپ  تشاد ؛  هتسوپ  هس  يرانا  ره  دندوب ،  هدیدن  ییاهرانا  نوچمه 

هزیکاپ وت  هرفس  زا  هرفس  نیا  نک ،  لیم  هَّللا و  مسب  وگب :  یلع !  يا  دومرف :  هدرک و  نم  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . تسا رت  هزمشوخ  رت و 

هناد دیفس و  ؤلؤل  دننام  يا  هناد  زمرق ،  توقای  دننام  يا  هناد  دوب :  گنر  هس  نآ  ياه  هناد  میتسکش ،  ار  نآ  هتشادرب و  ار  اهرانا  زا  ام 
مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  مرـسمه ، همطاف  دای  هب  مدرک  لیم  نآ  زا  هک  یماگنه  دوب ،  ذیذل  یلیخ  شمعط  زبس ،  دّرمز  دننام  يا 

 . دش هتشادرب  هرفس  سپس  مداد ،  رارق  دوخ  نیتسآ  رد  متشادرب و  اهنآ  يارب  رانا  هس  مداتفا ،  مدنزرف  ود 

 ، میدومن تاقالم  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  ود  هار  نایم  رد  میداـتفا ،  هار  هب  هناـخ  يوس  هب  هاـگنآ 
 ! ادخ لوسر  يا  ییآ  یم  اجک  زا  تفگ :  اهنآ  زا  یکی 

 . قیقع هقطنم  زا  دومرف :  ترضح 

 . دییامرفب لیم  اذغ  ات  میدید  یم  هّیهت  امش  يارب  يا  هرفس  دیدوب  هداد  ربخ  ام  هب  رگا  تفگ : 

 . تسا هدرکن  عیاض  ار ) ام  هدید و  كرادت  دوخ   ) درب اجنآ  هب  ار  ام  هک  یسک  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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!؟  دوب یماعط  امش  دزن  اجنآ  ایآ  مونش ،  یم  يا  هزیکاپ  يوب  امش  زا  نسحلاابا !  يا  تفگ :  يرگید 

 . مدش نیگمغ  نایرج  نیا  زا  و  تسین ،  يزیچ  مدید  یلو  مهدب ،  وا  هب  يرانا  ات  مدرب  منیتسآ  هب  تسد 

همطاف رد  هب  نم  و  دندرب ،  فیرـشت  ناشلزنم  هب  ناشیا  مدرک و  یظفاحادـخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یماگنه 
یکی مدش ،  لزنم  دراو  دنتسه ،  منیتسآ  رد  اهرانا  مدید  مدرک  هاگن  مدینش ،  منیتسآ  زا  یشخشخ  يادص  مدش  کیدزن  مالسلا  اهیلع 

 . مداد مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  منادنزرف  هب  ار  رگید  يات  ود  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مرسمه  هب  ار  اهرانا  زا 

 : دومرف دید  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  مدش ،  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  سپس 
؟  میوگب نم  ای  ییوگ  یم  وت  ار  نایرج 

 . تسا هتخوس  رگج  يافش  امش  نایب  هک  ارچ  دییامرفب ،  امش  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع 

 . دومرف نایب  دوب  هداتفا  قافّتا  هچنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) دیدوب .  نم  اب  امش  ایوگ  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع 

 : دیوگ رمتعم  نب  شنح  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  و   - 12  / 729

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

 . دومرف راپسهر  ناماس  نآ  هب  نمی  مدرم  حالصا  يارب  تساوخ و  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

هنوگچ  ) متسین شیب  یناوجون  نم  هک  یلاح  رد  دنتسه ،  یلاس  ّنس و  ياراد  ناوارف و  ّتیعمج  نانآ  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع 
. )؟  مهد ماجنا  ار  ّتیرومأم  نیا 

وگب دنلب  يادص  اب  يدیسر   (2) قیفا »  » ياتسور هندرگ  يدنلب  هب  هک  یماگنه  یلع !  ای  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
:

 . 58 ح 29 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . دوش یم  ریزارس  ندرا  روغ  هب  هک  تسا  يا  هندرگ  ياراد  اتسور  نیا  تسا ،  روغ  ناروح و  نایم  ییاتسور  قیفا ؛  - 2
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 . مالسلا مکؤرقی  هَّللا  لوسر  دّمحم  يرث ،  ای  ردم  ای  رجش  ای 

 . دناسر یم  مالس  امش  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  نیمز !  يا  خولک !  يا  ناتخرد !  يا 

نمی مدرم  يوس  هب  ور  مدیـسر  قیفا »  » هندرگ يدـنلب  هب  هک  یماگنه  مداتفا ،  هار  هب  نمی  يوس  هب  نم  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیـشخرد و یم  ناشیاه  هزین  رـس  هک  دندوب  هتفرگ  تسد  هب  اه  هزین  هدوب و  حّلـسم  هک  یلاح  رد  نمی  مدرم  همه  مدـید  هاگان  مدرک ، 

يا ناتخرد ! يا  مدز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـندمآ ، یم  نم  يوس  هب  هدیـشک  نوریب  فالغ  زا  ریـشمش  هتـسب و  رمک  هب  ناـمک  ریت و 
 . دناسر یم  مالس  امش  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  نیمز !  يا  خولک ! 

 : دندز دایرف  ادصکی  نیمز  اه و  خولک  ناتخرد و  ماگنه  نیا  رد 

 . مالسلا کیلعو  مالسلا  هَّللا  لوسر  دّمحم  یلعو 

 . داب مالس  وت  رب  ادخ و  لوسر  دّمحم ،  رب 

تعرـس هب  ناـنآ  داـتفا ،  ناشتـسد  زا  حالـس  دـیزرل و  ناـشیاهاپ  هتـشگ و  هتفـشآ  برطـضم و  دندینـش  ار  ادـص  نیا  مدرم  نآ  یتقو 
(1) متشگزاب .  هداد و  حلص  نانآ  نایم  نم  دندیناسر ،  نم  هب  ار  ناشدوخ 

 : دیوگ رمع  نبا  دسیون :  یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 13  / 730

تسا هدیدزد  ار  يرتش  يو  هک  دنداد  تداهش  یصخش  هیلع  رب  غورد  هب  هدمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یهورگ 
.

مکح يارجا  هدامآ  مهّتم  دومرف ،  رداص  ار  دزد  ناتشگنا  عطق  تقرس و  مکح  يارجا  روتسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 : دناوخ یم  ار  ریز  ياعد  هک  یلاح  رد  دش 

 : قودص یلاما  492/2 ح 6 ،  جئارخلا :   ، 14 رئاصبلا :  رصتخم  503 ح 7 ،  تاجردلا :  رئاصب  68 ح 50 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
هماـّلع ار  تیاور  نیا  327/2 و 328 .  بقاـنملا :  285 ح 380 ،  ءایبنألا :  صـصق   ، 116 نیظعاوـلا :  هضور  سلجم 40 ،  ح 1   293
رئاـصب زا  ح 6  رد ج 362/21  و  جــئارخ ،  تاجردــلا و  رئاـصب  یلاـما و  زا  ح 23   371/17 راونـألا :  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم 

 . تسا هدرک  لقن  تاجردلا  رئاصب  رصتخم  زا  رد ج 252/41 ح 11  و  تاجردلا ، 
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ِتاکَرَْبلا َنِم  یْقبَیـال  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  ْیَـش ء ،  ِهـالَّصلا  َنِم  یْقبَیـال  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  »
ِمیلْـسَّتلا َنِم  یْقبَیـال  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْمِّلَـسَو  ْیَـش ء ،  ِهَمْحَّرلا  َنِم  یْقبَیـال  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْمَحْراَو  ْیَش ء ، 

(1) ْیَش ء . »

 . دنامن يزیچ  دورد  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسرفب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  اهدورد  همه  ادنوادخ !

 . دنامن يزیچ  تاکرب  زا  هک  يا  هنوگ  هب  امرف ؛  ینازرا  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  تاکرب  همه  ادنوادخ !

 . دنامن يزیچ  تمحر  زا  هک  يا  هنوگ  هب  امرف ؛ اطع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  اهتمحر  همه  ادنوادخ !

 . دنامن يزیچ  مالس  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسرفب ؛ دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  اه  مالس  همه  ادنوادخ !

 . تسا هدرکن  تقرس  ارم  درم  نآ  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  دمآرد و  نخس  هب  رتش  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :  يوار 

 : دومرف وا  هب  دمآ  یتقو  .دننادرگرب  ار  وا  ات  داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟  يدناوخ یم  هچ  شیپ  يا  هظحل  درم ! يا 

 ...« . دّمحم لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا   : » مدناوخ ار  اعد  نیا  تفگ : 

تسادخ ناگتشرف  زا  ّولمم  هنیدم  ياه  هچوک  هک  مدید  مدرک  یم  هاگن  هک  نانچمه  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دنوش لیاح  وت  نم و  نایم  دنتساوخ  یم  هک  دندوب  دایز  ردق  نآ  و 

ره نآ ،  زا  هدافتسا  يارب  هک  هدرک  لقن  ّتیفیک  ود  هب  « 67/90 راونألا :  راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  ار  فیرـش  ياعد  نیا  - 1
دّمحم لآو  دّمحم  یلع  كرابو  ّمهللا  هالـص ،  یقبتال  یّتح  دّمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلص  ّمهللا   ( » فلا مییامن :  یم  نایب  ار  لقن  ود 

« همحر یقبتال  یّتح  دّمحم  لآو  ًادّمحم  محراو  ّمهللا  مالس ،  یقبیال  یّتح  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  مّلـسو  ّمهللا  هکرب ،  یقبتال  یّتح 
کتمحر نم  یقبیال  یّتح  دّمحم  لآو  ًادّمحم  محراو  یش ء ،  کتاولص  نم  یقبیال  یّتح  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  ( » ب . 

نم یقبیـال  یّتـح  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  مّلـسو  یـش ء ،  کـتاکرب  نم  یقبیـال  یّتـح  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  كراـبو  یش ء ، 
« . یش ء کمالس 
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نآ رد  دـنهد ،  یم  لیوحت  نم  هب  تمایق  زور  رد  ضوح  رانک  رد  دـنراد و  یم  هگن  ناشدوخ  دزن  ار  وت  ياـعد  تاولـص و  نیا  ناـنآ 
(1) دوب .  دهاوخ  رت  ینارون  رتدیفس و  فرب  زا  وت  هرهچ  زور ، 

 : دیوگ بیبح  یبا  نب  دیزی  میناوخ :  یم  فیرش  باتک  نامه  رد  زاب   - 14  / 731

هرهچ شترـضح  رب  دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دوب  شلغب  رد  ههام  کی  یکدوک  هک  یلاح  رد  ینز  يزور 
 ! هَّللادبع نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ :  دوب  شلغب  رد  هک  يا  هّچبرسپ  دیشک .  مهرد 

 . دش تحاران  شدنزرف  نخس  نیا  زا  شردام  دیوگ :  يوار 

 : دومرف هدرک و  كدوک  نآ  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ! متسه هَّللادبع  نب  دّمحم  ادخ و  لوسر  نم  يدیمهف  اجک  زا  وت 

هاگن امـش  هب  تسامـش و  رـس  يالاب  لیئربج  کنیمه  دـینامهف ،  نم  هب  لیئربج  نیمألا ،  حور  نایناهج و  راـگدرورپ  تفگ :  كدوک 
 : تفگ لیئربج  دنک .  یم 

 . کموق هّیقب  کب  نمؤی  یک  کتّوبنل  هلالدو  هّوبنلاب ،  کل  قیدصت  اذه 

 . دنروایب نامیا  وت  هب  زین  تا  هلیبق  دارفا  ریاس  ات  تسوت  تّوبن  يارب  ییامنهار  نیا  و  تسوت ،  تّوبن  قیدصت  كدوک  نیا  لمع 

؟  تسیچ تمان  كرسپ !  دومرف :  درک و  كدوک  نآ  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ! دینک باختنا  مسا  نم  يارب  امش  ادخ !  لوسر  يا  متسه ،  رفاک  نآ  هب  نم  یلو  دنا ،  هدیمان  يّزعلادبع  ارم  تفگ :  كدوک 

 . یتسه هَّللادبع  وت  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . دهد رارق  وت  نامداخ  زا  تشهب  رد  ارم  هاوخب  لاعتم  يادخ  زا  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  كدوک 

 . دنک اطع  هتساوخ ،  هچنآ  هاوخب  يادخ  زا  تفگ :  لیئربج 

 ، دنک بیذکت  ار  وت  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  دروایب و  نامیا  وت  هب  هک  تسا  یسک  تخبـشوخ  دیعـس و  تفگ :  كدوک  نآ 
 . تفر ایند  زا  دز و  يا  هرعن  كدوک  نآ  هاگنآ 

 . 74 ح 58 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
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نیمه ات  نم  داب ،  وت  يادف  مردام  ردپ و  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  درک و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ور  كدوک  ردام 
مهد یم  یهاوگ  مدوب ) نآ  دهاش  هک  کنیمه  یلو   ) مدرک یم  تبیذکت  مدوب ،  هدـیدن  ار  وت  تّوبن  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  هک  نآلا 

 . ما هداد  تسد  زا  هچنآ  زا  ترسح  فسأت و  يا  یتسه ،  ادخ  لوسر  وت  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک 

 : دومرف نز  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . هکئالملا عم  کنفکو  کطونح  یلإ  رظنأل  ّینإ  نامیإلا ،  کمهلأ  يّذلاوف  يرشبأ ، 

 . دنراد هارمه  هب  ناگتشرف  ار  تنفک  وت و  طونح  هک  منیب  یم  نم  دومن ،  ماهلا  وت  هب  ار  نامیا  هکنآ  هب  دنگوس  ار !  وت  داب  هدژم 

ردام و نآ  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـش .  ادـج  شندـب  زا  حور  دز و  يا  هرعن  زین  نز  نآ  هکنیا  اـت  دیـشکن  یلوط 
(1) دندرپس .  كاخ  هب  مهاب  هدناوخ و  زامن  دنمتداعس )  ) كدوک

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  دسیون :  یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 15  / 732

 . دنشکب ارم  بلطملادبع  نادنزرف  وا ،  نوخ  لباقم  رد  هچرگ  مشک  یم  ار  دّمحم  نم  تفگ :  لهجوبا  يزور 

دنهاوخ دای  ار  وت  هشیمه  هک  يا  هداد  ماجنا  یبوخ  تمدخ  هّکم  نامدرم  هب  ینک  مادقا  یلمع  نینچ  هب  رگا  دنتفگ :  لهجوبا  نایفارطا 
 . درک

 . تسکش مهاوخ  ار  وا  رس  یگنس  اب  دنک  هدجس  هدمآ و  هبعک  رانک  هاگره  دنک ،  یم  هدجس  دایز  هبعک  رانک  رد  وا  تفگ :  لهجوبا 

زامن درک و  زامن  هب  عورـش  هاگنآ  دومن ،  فاوط  هبعک  رود  هبترم  تفه  دـش و  مارحلادجـسم  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
 . داد لوط  ار  نآ  تشاذگ و  دوبعم  هدجس  هب  رس  و  درازگ ،  ینالوط 

ناویح هک  دش  هّجوتم  هاگان  دش  کیدزن  شترضح  هب  هک  یماگنه  دمآ ،  شترضح  كرابم  رس  تمس  زا  هتشادرب و  یگنس  لهجوبا 
هک یلاح  رد  يا  هّثج  يوق 

رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  و  « 101/1 بقانملا :   » رد هللا  همحر  بوشارهـش  نبا  ار  تیاور  نیا  82 ح 66 .  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . دنا هدرک  لقن  توافت ) یکدنا  اب  « ) 390/17 ح 1 راونألا :  راحب  »
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دید ار  هنحـص  نیا  لهجوبا  یتقو  تسا ،  رو  هلمح  وا  فرط  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  فرط  زا  هدرک  زاب  ار  شناهد 
 . تسکش ار  نآ  داتفا و  شیاپ  يور  شتسد  زا  گنس  دیزرل و  شتسد  دیسرت و 

 . تشگرب شناتسود  دزن  هب  دوب  ریزارس  شارهچ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  دولآ  نوخ  نوگرگد و  هدیرپ ،  گنر  اب  لهجوبا 

؟  هدش هچ  میا ،  هدیدن  هدز  تشحو  زورما  لثم  ار  وت  زگره  ام  دنتفگ :  شنارای 

هب زاب  ناهد  اب  يا  هّثج  يوق  ناویح  منزب ،  ار  وا  گنس  اب  متساوخ  یم  هک  یماگنه  دیریذپب ،  ارم  رذع  امش !  رب  ياو  تفگ :  لهجوبا 
(1) تسکش .  ار  میاپ  داتفا و  گنس  دیزرل و  متسد  سرت  زا  دعلبب ،  ارم  تساوخ  یم  هک  درک  هلمح  نم  يوس 

همیخ هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ :  نوج  رتخد  دنه ،  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 16  / 733
ناشکرابم ناهد  بآ  زا  يرادقم  ترضح  دوب ،  يا  هدیکـشخ  هایگ  اجنآ  رد  تخاس ،  وضو  زامن  يارب  دومرف ،  لوزن  لالجا  دبعم  ُّما 

 . داد یبوخ  هویم  دییور و  شیاهگرب  داد و  ناشخرد  دیفس و  لگ  دش و  زبس  لاح  رد  دنتخادنا ،  هایگ  نآ  هب  ار 

زا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  میدرک ،  یم  اوادم  ار  ینارامیب  نآ  هلیـسو  هب  میتسج و  یم  كّربت  هایگ  نآ  زا  ام 
 . دادن هویم  رگید  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد  و  داد .  تسد  زا  ار  شتوارط  ییابیز و  تفر  ایند 

هک هدـش  هدرمژپ  شیاـه  گرب  دـشوج و  یم  هزاـت  نوخ  شا  هقاـس  زا  هک  میدـش  هّجوتم  نادادـماب  يزور  تشذـگ .  يداـیز  تّدـم 
هک سرت  هودنا و  مغ و  اب  بش  نآ  ام  تسا ،  هداد  خر  گرزب  يا  هثداح  هک  میدیمهف  دکچ ،  یم  نآ  زا  تشوگ  ِبآ  دـننام  یتارطق 

 . میدیباوخ میدوب ،  یکانتشحو  ربخ  راظتنا  رد 

یلّصفم ثیدح  نمض  « 285/17 راونألا :  راحب   » رد ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  110 ح 104 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . تسا هدرک  لقن 
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 ، میدینش ییوهایه  هّجض و  يزیچ و  نداتفا  يادص  هیرگ و  هلان و  يادص  هایگ  نآ  ریز  زا  تفرگ  ارف  ار  ام  بش  یکیرات  هک  یماگنه 
 : تفگ یم  نایرگ  تلاح  اب  ییادص 

 ! نیمرکألا هداسلا  هّیقب  ایو  لوتبلا !  نبایو  ّیصولا !  نبای  ّیبنلا !  نبای 

 !« یمارگ تاداس  زا  هدنام  یقاب  يا  و  لوتب ! يارهز )  ) دنزرف يا  ربمایپ !  ّیصو  دنزرف  يا  ربمایپ !  دنزرف  يا  »

هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هک  تشذـگن  يرید  میدـیمهف ،  یمن  ار  نانآ  نانخـس  رتشیب  ام  و  دـش ،  داـیز  ادـص  همهمه و  هاـگنآ 
(1) دنامن .  یقاب  نآ  زا  يرثا  دیکشخ و  هایگ  نآ  دیسر و  مالسلا 

یم هاگنآ  هدرک  لقن  راربألا » عیبر   » باتک متـشه  باب  رد  یتوافت  كدـنا  اـب  ار  ثیدـح  نیا  يرـشخمز  دـیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
؟  تسا هتشگن  روهشم  تسا -  فورعم  ياه  هّصق  زا  هک  دنفسوگ -  هّصق  دننامه  هایگ  نیا  هّصق  ارچ  هک  تسا  یتفگش  ياج  دیوگ : 

(2)

ّتنس لها  ياملع  ناگرزب  زا  هک  يروباشین -  مکاح  یلاما »  » باتک زا  كدنا  یتوافت  اب  ار  ثیدح  نیا  زین  هرس  سدق  بوشارهش  نبا 
.تسا (3) هدومن  لقن  تسا - 

ریما بقانم  زا  یکی  رگنایب  هّصق ،  نیا  هک  ارچ  هدـشن ،  روهـشم  هّصق  نیا  ارچ  هک  تسین  یتفگـش  ياـج  دـیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
هدرک لقن  راربألا » عیبر   » زا قحلا » لئالد   » نامدوخ باتک  مّود  دلج  رد  ار  ثیدح  نیا  ام  تسا .  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نانمؤم و 

 . میا

 : تسا هدمآ  دنس  هلسلس  اب  هیلع » هَّللا  تاولص  اضرلا  هفیحص   » باتک رد   - 17  / 734

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . 111 ح 107 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . 24/1 هّمغلا :  فشک   ، 285/1 راربألا :  عیبر  - 2

 . 41/18 راونألا :  راحب   ، 122/1 بقانملا :  - 3
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يارحـص یهاوخ ،  یم  رگا  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  تراگدرورپ  انامه  دّمحم !  يا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  يا  هتـشرف 
؟  مهد رارق  الط  وت  يارب  ار  هّکم 

 : دومرف هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  رس  ترضح  دیوگ :  يوار 

 . کلأسأف ًاموی  عوجأو  كدمحأف  ًاموی  عبشأ  ّبر !  ای 

(1) میامن .  تساوخرد  وت  زا  ات  مشاب  هنسرگ  يزور  و  میوگ ،  ساپس  دمح و  ار  وت  مشاب ،  ریس  يزور  مهاوخ  یم  اراگدرورپ ! 

 : دیوگ هزمحوبا  دنک :  یم  لقن  ینارحب  ثّدحم   - 18  / 735

؟  دش هدیمان  هعمج  هعمج ،  ارچ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 . هیف هقلخ  هعمجل  هعمجلا ،  موی  هاّمسف  قاثیملا ،  یف  هّیصوو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هیالول  هقلخ  اهیف  عمج  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ 

ّیصو ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تیالو  يارب  هعمج  زور  رد  ار  شتاقولخم  نامیپ ،  دهع و  زور  رد  لاعتم  دنوادخ 
(2) دیمان .  هعمج  شتاقولخم  عامتجا  تهج  هب  ار  زور  نآ  دروآ و  مهدرگ  وا  نیشناج  و 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  دسیون :  یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 19  / 736

 : دز دایرف  هدمآ و  عامتجا  نآ  هب  يواگ  هاگان  دندوب ،  هدمآ  مهدرگ  ناشدوخ  یمسر  دیع  رد  حیرُذ  هلیبق 

« هَّللا ّالإ  هلإ  اولّجع ب«ال  هَّللا ،» لوسر  دّـمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ءاجف ب«ال  حیـصف  توصب  حیـصی ،  لـجر  عم  حـیجن ،  رمأ  حـیرذ !  لآ  اـی 
.هّنجلا اولخدت 

 : دـنز یم  دایرف  حیـصف  يادـص  اب  يدرم  هک  میامن  یم  هاـگآ  تسا  تداعـس  تاـجن و  بجوم  هک  يرما  زا  ار  امـش  حـیرذ !  لآ  يا 
دّمحم تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  »

 . 220/16 ح 12 راونألا :  راحب  29/2 ح 36 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  116 ح 76 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  هفیحص  - 1
رد هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نـیا  64/5 ح7 .  هعیـشلا :  لـئاسو  334/4 ح7 ،  ناـهرب :  ریـسفت  ح 7 ،   415/3 یفاـکلا :  - 2

 . دنا هدرک  لقن  « 331 نیظعاولا :  هضور   » رد زین  هللا  همحر  يروباشین  لاّتف  و  3/3 ح4 » بیذهتلا :  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1100 
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86 ص :

 . دیوش تشهب  دراو  ات  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » نتفگ يارب  دیباتشب  تسادخ « ربمایپ 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  یگمه  نانآ  هک  نآ  زج  میدشن  حیرذ  لآ  هّجوتم  ام  ادخ !  هب  دـنگوس  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . دندروآ مالسا  هدمآ و  ملسو  هلآو 

 . تسا هدش  تیاور  زین  يرت  لّصفم  تروص  هب  ثیدح  نیا 

(1) تفگ .  نینچ  واگ  نآ  دندرک و  رضاح  نتشک  يارب  ار  يواگ  نانآ  هدمآ :  يرگید  تیاور  رد  و 

.تسا هدرک  لقن  شدوخ  دنسم  رد  زین  لبنح  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا  هّتبلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  هک  دنک  یم  لقن  ریثک  نب  نامحرلادبع  زا  شدوخ  دنس  هلسلس  اب  هرـس  سدق  قودص  خیـش  نینچمه 
 : دیامرف یم 

بجوم هک  یلمع  هب  ار  امش  حیرذ !  يا  دز :  دایرف  واگ  نآ  يزور  دنتـشاد ،  يواگ  ناشدوخ  ناتـسلخن  رد  يراصنا  ملاس  ینب  هفیاط 
 : هک دنز  یم  دایرف  یبرع  نابز  هب  حیصف  يادص  اب  يا  هدننز  دایرف  منک ،  یم  ییامنهار  دوش  یم  امش  تداعس  تاجن و 

« . نیّیصولا دّیس  هّیصو  ّیلعو  نیّیبنلا ،  دّیس  هَّللا  لوسر  دّمحمو  نیملاعلا ،  ّبر  هَّللا  ّالإ  هلإ  «ال 

رورس وا ،  ّیصو  یلع  تسا و  ناربمایپ  ياقآ  رورس و  ادخ  ربمایپ  دّمحم ،  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسین  يادخ  زج  يدوبعم  »
(2) تسایصوا . » ياقآ  و 

شترـضح هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک » هضور   » فیرـش باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسإلا  هقث  نینچمه 
 : دومرف

هب هک  تسا  یهاچ  هّرد  نآ  رد  دنک .  یمن  روبع  دغج  هایس و  ياهرام  زج  هّرد  نآ  زا  تسا ،  توهرب »  » مان هب  يا  هّرد  نمی  جراخ  رد 
كرچ ( ؛  دیدص بآ  زا  دنرب و  یم  اجنآ  هب  ماش  حبص و  ره  ار  ناکرشم  حاورا  هک  دنیوگ  توهلب »  » نآ

( . راصتخا اب   ) 408/17 ح 33 راونألا :  راحب  75 ح 59 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 ، لیذ ح 14  266/27 راونألا :  راـحب  ح 13 ،   351 تاجردـلا :  رئاصب  398/17 ح11 ،  راونألا :  راـحب   ، 287 ءایبنألا :  صـصق  - 2

 . 289 صاصتخإلا :   ، 16 تاجردلا :  رئاصب  رصتخم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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87 ص :

 . دنمان یم  حیرذ »  » ار اهنآ  هک  دننک  یم  یگدنز  یمدرم  هّرد ،  نآ  تشپ  دنناروخ ،  یم  اهنآ  هب  مخز )

یلاح رد  اهنآ  نایم  رد  يا  هلاسوگ  تخیگنارب ،  يربمایپ  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه 
هب نداد  یهاوـگ  هب  ار  مدرم  هدـمآ و  هماـهت  رد  يدرم  حـیرذ !  لآ  يا  تفگ :  حیـصف  زاوآ  هب  دـیبوک  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  مد  هـک 

 . دنک یم  توعد  ادخ  ّتینادحو 

 . تسا هدومن  ایوگ  یّمهم  راک  يارب  ار  هلاسوگ  نیا  دنوادخ  دنتفگ :  مدرم 

زا رفن  تفه  دنتخاس ،  ار  نآ  و  دنزاسب ،  یتشک  کی  دنتفرگ  میمصت  نانآ  داد ،  ار  ادن  نیا  اهنآ  نایم  رد  مّود ،  راب  يارب  هلاسوگ  نآ 
دنلب ار  یتشک  نابداب  هاـگنآ  دـندرک ،  راـب  نآ  رد  هقوذآ  تخادـنا  اـهنآ  لد  رد  دـنوادخ  هچنآ  و  دـندش ،  راوس  یتشک  نآ  رد  اـهنآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  اهنآ  دروآ ،  دورف  هّدـج  رد  ار  اهنآ  ات  درک  تکرح  نانچمه  یتشک  دـنتخاس ،  ناور  اـیرد  رد  هدرک و 

 . دندمآ ملسو 

؟  دز دایرف  امش  نایم  رد  هلاسوگ  هک  دیتسه  حیرذ  لها  نامه  امش  دومرف :  نانآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 . يرآ دنتفگ : 

 . نک هضرع  ام  هب  ار  باتک  نید و  ادخ !  لوسر  يا  دنتفگ :  اهنآ 

دوب هدمآ  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  روط  نامه  ار -  ماکحا  ضئارف و  ننس ،  باتک ،  نید ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یفالتخا اهنآ  نایم  رد  تعاس  نیا  ات  داتـسرف و  نانآ  هارمه  هب  تخاس و  ریما  اهنآ  رب  ار  مشاه  ینب  زا  يدرم  دومن و  هضرع  نانآ  هب  - 

(1) تسا .  هدادن  خر 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ :  اهنع  هَّللا  یضر  هملـس  ُّما  دسیون :  یم  دوخ  نیعبرا »  » باتک رد  سراوفلا  یبا  نب  دّمحم   - 20  / 737
 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع 

 . مهثّدحتو مهربخت  ءامسلا  نم  هکئالم  تطبه  ّالإ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآو  دّمحم  لضف  نورکذی  موق  نم  ام 

یناگتشرف دننک ،  یم  وگزاب  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  لیاضف  هک  یهورگ  ره 

 . 393/17 ح 4 راونألا :  راحب  261/8 ح 375 ،  یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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88 ص :

 . دنیوگ یم  نخس  اهنآ  اب  هدومن و  ربخاب  ار  اهنآ  هدمآ و  دورف  اهنآ  يوس  هب  نامسآ  زا 

هک دـسر  یم  ام  ماـشم  اـم  هب  یـشوخ  يوب  امـش  زا  دـنیوگ :  رگید  ناگتـشرف  دـننک  یم  جورع  نامـسآ  يوس  هب  ناـنآ  هک  یماـگنه 
 ! میا هدومنن  مامشتسا  نآ  زا  رت  هزیکاپ  رتوبشوخ و 

 : دنهد یم  خساپ  ناگتشرف 

.مهحیر نم  انب  قبعف  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآو  دّمحم  لضف  نورکذی  موق  دنع  اّنک  ّانإ 

 . میدش رّطعم  نانآ  شوخ  يوب  زا  دندومن ،  یم  وگزاب  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  لیاضف  هک  میدوب  یهورگ  نایم  رد  ام 

 ! دیروآ دورف  نانآ  يوس  هب  ار  ام  دنیوگ :  رگید  ناگتشرف 

 . دنا هدش  قّرفتم  اهنآ  دنیوگ :  یم 

(1) مییوج .  كّربت  نآ  زا  ات  دیروآ  دورف  دندوب  هک  یناکم  نآ  هب  ار  ام  دنیوگ :  یم 

 : دنیوگ هماما  یبا  ماوع و  نب  دیز  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 21  / 738

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

امهیلع نیسحلاو  نسحلا  ّبحو  هاتّفک ،  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ّبحو  ملاعلا ،  نازیمب  یّبح  همایقلا  موی  ناک  اذإ  ملاعلا ،  نازیم  دومع  یّبح 
.یتیب لهألو  یل  ضغبملاو  ّبحملا  هّبحم  هب  نزوی  هتقالع ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ّبحو  هطویخ ،  مالسلا 

ّتبحم تسا و  ملاع  لها  شجنـس  هلیـسو  نم  ّتبحم  دـسر ؛  ارف  تمایق  زور  هک  یماـگنه  تسا ،  ناـهج  يوزارت  دومع  نم ،  ّتبحم 
مالـسلا اهیلع  همطاف  ّتبحم  و  تسا ،  وزارت  ياهدـنب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ّتبحم  و  تسا ،  نآ  هّفک  ود  مالـسلا  هیلع  یلع 

متیب لـها  نم و  هب  تبـسن  نانمـشد  ِضغب  ناتـسود و  ّتبحم  رهم و  وزارت ، نآ  هلیـسو  هب  تسا ،  نآ  هّفک  ود  هدـنهد  لاـصّتا  تمـسق 
 . دوش یم  هدیجنس 

 : دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 

ْنَم اّمَأَو  ٍهَیِضار ×  ٍهَشیع  یف  َوُهَف  ُُهنیزاوَم ×  ْتَلُقَث  ْنَم  اّمَأَف  » 

 : یبرقلا هّدوم  502/9 و 522/18 ،  قحلا :  قاقحإ  لوبمالسا ، ) ط   ) 246 هّدوملا :  عیبانی  طوطخم ، )  ) 48 سراوفلا :  یبا  نیعبرا  - 1
 . 333/4 ح2 ناهرب :  ریسفت  199/38 ح7 ،  راونألا :  راحب  151 ح 57 ،  هضور :  روهال ، ) ط   ) 38

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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89 ص :

 . (1) ٌهَیِواه » ُهُّمُاَف  ُُهنیزاوَم ×  ْتَّفَخ 

هک یسک  یلو  دوب ×  دهاوخ  هدننک  دونـشخ  یگدنز  کی  رد  وا  تسا ×  نیگنـس  شلامعا  ياهوزارت  زور ) نآ  رد   ) هک یـسک  سپ  »
(2) دوب . » دهاوخ  خزود  وا  هاگیاج  تسا ×  کبس  شلامعا  ياهوزارت 

 : دسیون یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 22  / 739

ادخ ربمایپ  يایوج  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  هملس ،  ُّما  هناخ  هب  يزور  ملسا -  ُّما  ای  ملـسم -  ُّما  مان  هب  ینز 
 . دش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 . دیآ یم  يدوز  هب  تسا  هتفر  نوریب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ :  هملس  ُّما 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ور  هاگنآ  دروآ ،  فیرـشت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  تسـشن  رظتنم  نز  نآ 
ینیـشناج ار  يربمایپ  ره  هک  ما  هدناوخ  ینامـسآ )  ) ياهباتک رد  نم  ادخ !  لوسر  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  درک و  ملـسو 

هیلع یسیع  نینچمه  تشاد و  ینیـشناج  شگرم  زا  سپ  مه  شیگدنز و  تایح و  ماگنه  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  ارچ  دیاب ، 
 ! ادخ لوسر  يا  تسیک  امش  نیشناج  سپ  مالسلا ، 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

 . دحاو یتامم  دعبو  یتایح  یف  ّییصو  ملسأ !  ُّما  ای 

 . تسا رفن  کی  مگرم  زا  سپ  یگدنز و  نامز  رد  نم  نیشناج  ّیصو و  ملسا !  ُّما  يا 

 . 6 هیآ 9 -  هعراقلا ،  هروس  - 1
هیلع یلع  و  مشناد ،  يوزارت  نم  دومرف :  ملسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدش :  لقن  نینچ  اه  هخسن  رثکا  رد  ثیدح  نیا  - 2

و نآ ،  هّفک  ود  هدنهد  لاصتا  تمسق  مالسلا  اهیلع  همطاف  وزارت و  نآ  ياهدنب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  نآ و  هّفک  ود  مالـسلا 
هعجارم دوش .  یم  هدیجنس  نآ ،  هلیـسو  هب  ام  نانمـشد  ضغب  ام و  ناتـسود  لامعا  هک  دنتـسه ،  وزارت  نآ  دومع  نم ،  زا  سپ  ناماما 
یلائللا لیذ  يرغلا ، ) ط   ) 107 یمزراوخ :  لتقم  79/13 256/9 و 417/18 80 ،  قحلا :  قاقحا  روهـال ، ) ط   ) 34 یبرقلا :  هب : دوش 

 : رابخألا عماـج  طوطخم ، )  ) 16 اجنلا :  حاتفم  روهـال ، ) ط   ) 312 بلاطملا :  حـجرأ  236 و 245 ،  هّدوملا :  عیباـنی   ، 60 یطویس : 
رد ص 106 ح 6 و  سودرف ،  باتک  زا  139/23 ح 87  راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  لصف 141 .   210

 . تسا هدرک  لقن  105/1 ح 10  تایآلا :  لیوأت  زا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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90 ص :

هب ار  شکرابم  رهم  هدرک و  ریمخ  سپـس  دومن ،  مرن )  ) درآ دننامه  ار  اهنآ  هتـشادرب و  هزیرگنـس  هناد  دـنچ  شکرابم  تسد  اب  هاگنآ 
 : دومرف هاگنآ  دز ،  نآ 

.یتامم دعبو  یتایح  یف  یّیصو  وهف  یلعف  لثم  يدعب  لعف  نم  ملسأ !  ُّما  ای 

 . تسا نم  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  نم  نیشناج  وا  دیامن  نینچ  نم  زا  سپ  هک  سک  ره  ملسا !  ُّما  يا 

ردپ و تفگ :  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  روضح  هب  جراخ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  زا  ملـسا  ُّما 
 : دومرف ییادخ ؟  لوسر  نیشناج  ّیصو و  وت  داب !  وت  يادف  مردام 

 : دومرف دز و  نآ  هب  ار  شکرابم  رهم  هدرک و  ریمخ  دومن و  درآ  دننام  تشادرب و  هزیرگنس  دنچ  هاگنآ  ملسا !  ُّما  يا  يرآ 

 . تسا نم  نیشناج  وا  دیامن  نینچ  هک  ره  ملسا !  ُّما  يا 

؟  یتسه تراوگرزب  ردپ  نیشناج  امش  نم !  ياقآ  تفگ :  دمآ و  دوب -  یناوجون  هک  مالسلا -  هیلع  نسح  ماما  روضح  هب  ملسا  ُّما 

هب ار  دوخ  رهم  تخاس و  نیجع  ار  اهنآ  شراوگرزب  ردپ  ّدـج و  دـننام  تشادرب و  هزیرگنـس  دـنچ  هاگنآ  ملـسا !  ُّما  يا  يرآ  دومرف : 
 . دز نآ 

امـش داـب !  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  دـمآ و  دوبن -  شیب  یکدوک  هک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماـما  روـضح  هب  نز  نآ  سپس 
؟  یتسه تردارب  نیشناج 

 . داد ماجنا  ار  راک  نامه  درک و  لمع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  دننام  هاگنآ  ملسا !  ُّما  يا  يرآ  دومرف : 

شترضح اب  تشگ  یمزاب  البرک  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  دنمتداعـس  نز  نآ 
؟  یتسه تراوگرزب  ردپ  نیشناج  وت  دیسرپ :  درک و  رادید 

(1) داد .  ماجنا  ار  ناراوگرزب  نآ  راک  سپس  يرآ ،  دومرف : 

 : یفاـک رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسإلا  هقث  ار  تـیاور  نـیا  ریظن  145/2 ح5 .  یفاوـلا :  نمـض ح 1 ،   562 بقاـنملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدروآ  355/1 ح 15 
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هک دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  نایوار  زا  يا  هّدـع  دـسیون :  یم  تاجردـلا » رئاصب   » باـتک رد   - 23  / 740
 : دومرف شترضح 

 : دومرف شیوخ  باحصا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . مکل ریخ  یتاممو  مکل  ریخ  یتایح 

 . تسا ریخ  امش  يارب  نم  گرم  یگدنز و 

ام يارب  هنوگچ  امش  گرم  تافو و  اّما  میدیمهف ،  تسا  ریخ  ام  يارب  امـش  یگدنز  هکنیا  ادخ !  لوسر  يا  دندرک :  ضرع  باحـصا 
؟  تسا ریخ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َّیلع ضرعتف  یتافو  اّمأو   ، (1) َنوُرِفْغَتْـسَی » ْمُهَو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  امَو  ْمِهیف  َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  امَو   : » لوقی هَّللا  ّنإف  یتایح  اّمأ 
 . مکل رفغتسأف  مکلامعأ 

باذع ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه  نانآ  نایم  رد  ربمایپ )  ) يا وت  ات   : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  هک  اریز  تسا ،  ریخ  امـش  يارب  میگدـنز 
« . دیامن یمن  ناشباذع  ادخ  دننک ،  یم  رافغتسا  ات  نینچمه  درک و  دهاوخن 

 . میامن یم  شزرمآ  بلط  امش  يارب  نم  دوش و  یم  هضرع  نم  رب  امش  لامعا  هک  اریز  تسا ،  ریخ  امـش  يارب  متافو  گرم و  هکنیا  و 
(2)

 : تسا هدومن  هفاضا  هدرک و  لقن  هّینامعن » راونا   » باتک رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هرس  سدق  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیـس  راوگرزب  ملاع 
هبنشجنپ زور  ره  امش  لامعا  ینعی  تسا » ریخ  امش  يارب  متافو  گرم و   : ( » دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) هکنیا

 . درذگب امش  ناهانگ  زا  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  میامن و  یم  شزرمآ  بلط  امش  يارب  نم  دوش و  یم  هضرع  نم  رب  هعمج  و 

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  يوار  دسیون :  یم  باتک  نامه  رد  زاب 

 . هیآ 33 لافنأ ،  هروس  - 1
 . 349/23 ح54 راونألا :  راحب  444 ح7 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 2
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؟  ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نوؤست  مکل  ام 

؟  دییامن یم  نیگهودنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  امش  ارچ 

؟  مییامن یم  نیگهودنا  ار  وا  ام  هنوگچ  درک :  ضرع  يدرم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اوؤست  الف  کلذ ،  هءاس  هیـصعم  اهیف  يأر  اذإف  هیلع ؟  ضرعت  مکلامعأ  ّنأ  نوملعت  امأ  دومرف : 
 . هوّرسو

لوسر دوش ،  یم  نیگهودنا  تحاران و  دـنیبب  نآ  رد  یهانگ  رگا  دوش ؟  یم  هضرع  ترـضح  نآ  رب  امـش  لامعا  هک  دـیناد  یمن  ایآ 
(1) دییامن .  رورسم  لاحشوخ و  ار  ترضح  نآ  هکلب  دیزاسن ،  نیگهودنا  ناتلامعا  اب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

 : دیوگ هنع  هللا  یضر  ساّبع  نبا  دسیون :  یم  ءایبنألا » صصق   » باتک رد   - 24  / 741

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هسطع مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تشاد .  هگن  دوخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  دیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه 
دمح ار  يادخ  هسطع  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ، ) دیامن شیاتـس  دمح و  ار  يادخ  هک  دومرف  مهلم  وا  هب  دنوادخ  دومن ،  يا 

( . دومن شیاتس  و 

یم هک  مناگدنب  زا  رفن  ود  دندوبن  رگا  دنگوس !  ملالج  تّزع و  هب  يدومن ،  شیاتـس  دمح و  ارم  وت  مدآ !  يا  دومرف :  دـنوادخ  سپ 
 . مدرک یمن  قلخ  ار  وت  منیرفایب  نامزلارخآ  رد  مهاوخ 

؟  تسیچ اهنآ  مسا  مهد !  یم  دنگوس  تدوخ  دزن  رد  نانآ  تلزنم  ماقم و  هب  ار  وت  اراگدرورپ !  تفگ :  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

 . شرع بناج  هب  نک  هاگن  مدآ !  يا  دومرف :  لاعتم  يادخ 

 : دوب هدش  هتشون  لّوا  رطس  رد  دید :  رون  زا  رطس  ود  درک و  یهاگن  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

« . هّنجلا حاتفم  ّیلعو  همحرلا ،  ّیبن  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  «ال 

 . تسا تشهب  دیلک  یلع  تمحر و  ربمایپ  دّمحم  تسین ،  يادخ  زج  يدوبعم 

131/17 ح551/22 راونألا :  راحب  196 ح 29 ،  دیفم :  یلاما  219/1 ح3 ،  یفاکلا :  445 ح8 و 426 ح 17 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1
 . 5 ح349/23 6 ح 360/73 55 ح 85
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 : دوب هدش  هتشون  مّود  رطس  رد 

« . امهاداع نم  بّذُعاو  امهالاو ،  نم  محرأ  نأ  یسفن  یلع  تیلآ  »

ینمـشد ود ، نآ  اب  هک  ره  و  منک ،  محر  وا  هب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ّتیـصخش  ود  نآ  سک  ره  هک  ما  هدرک  دای  دـنگوس  مدوخ  اب 
.میامن (1) هجنکش  باذع و  ار  وا  دنک 

 : تسا هدمآ  تایاور  رد  دسیون :  یم  هّینامعن » راونا   » باتک رد  هللا  همحر  يریازج  هَّللا  همعن  دّیس  راوگرزب  ثّدحم   - 25  / 742

 . روآرد نم  جاودزا  هب  ار  وا  اراگدرورپ !  تفگ :  درک  هاگن  اّوح  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  یماگنه 

 . روایب ار  شا  هّیرهم  مدآ !  يا  دومرف :  لاعتم  يادخ 

)؟  تسیچ هّیرهم   ) مناد یمن  ایادخ !  تفگ :  مدآ  ترضح 

: دومرف لاعتم  يادخ 

 . تاّرم رشع  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  ّلص  مدآ !  ای 

 . تسرفب تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هبترم  هد  مدآ !  يا 

 . دومن جیوزت  وا  هب  ار  اّوح  لاعتم  دنوادخ  داد و  ماجنا  مدآ  ترضح 

(2) دشابن !؟  نینچ  نیعلاروح  هّیرهم  ارچ  دشاب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  اّوح ،  ترضح  هیّرهم  یتقو 

 : تسا هدمآ  تایاور  رد  نینچمه  دسیون :  یم  باتک  نامه  رد  هرس  سدق  راوگرزب  دّیس  زاب   - 26  / 743

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رب  اه  تاولص  ندناسر  زج  یفده  نانآ  دنتسه ،  شدرگ  رد  نیمز  يور  رد  هک  هدیرفآ  یناگتـشرف  لاعتم  يادخ 
 : دنیوگ یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نانآ  دنرادن .  دنتـسرف ،  یم  ترـضح  نآ  رب  نیمز  فارطا  رد  هک  ملـسو  هلآو 

 . داتسرف مالس  دورد و  وت  رب  ینالف  ادخ !  لوسر  يا 

 . داب مالس  دورد و  ینالف  رب  دیامرف :  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . 114/11 ح 39 و 6/27 ح 12 راونألا :  راحب  52 ح 27 ،  ءایبنألا :  صصق  - 1
 . 132/1 هّینامعنلا :  راونألا  - 2
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مالـس و  ناتـسرفدورد ،  دورد  و  ناگدـننک ،  ترایز  تارایز  هک  ناـنچ  دـنناسر ، یم  ترـضح  نآ  هب  ار  نارئاز  تاراـیز  نینچمه  و 
(1) دنناسر .  یم  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما  رب  ار  نایوگ  مالس 

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ملاع  زا  دسیون :  یم  هّیصولا » تابثإ   » باتک رد  هرس  سدق  يدوعسم   - 27  / 744

يا هرطق  دیامن  رهاظ  ایند ) ملاع  رد   ) ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  ام  ياقآ  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  يادخ  هک  یعقوم 
 . دروخ ار  هویم  نآ  هَّللادبع )  ) شردپ دناسر ،  نیمز  ياه  هویم  زا  يا  هویم  هب  ار  نآ  داتسرف و  ورف  شرع  ریز  زا 

و دش ،  نیزگیاج  دوب  هدـیرفآ  عضوم  نآ  رد  ار  وا  ادـخ  هک  یعـضوم  نآ  رد  هرطق  نآ  دومن ،  یکیدزن  هنمآ  اب  هَّللادـبع  هک  یماگنه 
 . دش یم  هدینش  شردام  نطب  زا  وا  يادص  تشذگ  نآ  زا  زور  لهچ  تّدم 

 : دش هتشون  هیآ  نیا  وا  تسار  يوزاب  رب  تشذگ  نآ  زا  هام  راهچ  تّدم  یتقو 

لامک ّدح  هب  لدع  قدص و  اب  وت  راگدرورپ  هملک  و  « ؛  (2) ُمیلَْعلا »  ُعیمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُمال  ًالْدَعَو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  » 
«. تساناد هدنونش  وا  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  تاملک  دناوت  یمن  سک  چیه  دیسر ؛ مامت  و 

یم رظن  ناگدنب  لامعا  هب  رون  نآ  هلیـسو  هب  هک  دش  اپرب  رون  زا  ینوتـس  وا  يارب  يرهـش  ره  رد  تشگ  رهاظ  ادخ  رما  هب  هک  یماگنه 
(3) دنک . 

 : هک تسا  هدش  تیاور  دسیون :  یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 28  / 745

هب ار  ماکحا  نید و  رما  هاگنآ  دومن ،  میلعت  شدوخ  ربمایپ  هب  دوب  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هدوب و  هک  ار  هچنآ  همه  شناد  لاعتم  يادخ 
 : دومرف درک و  راذگاو  وا 

 . (4) اوُهَْتناَف »  ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  امَو  » 

هدومن یهن  هچنآ  زا  دیریگب و  هدروآ  امش  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  »

 . 132/1 هّینامعنلا :  راونألا  - 1
 . هیآ 115 ماعنأ ،  هروس  - 2

 . 109 هّیصولا :  تابثإ  - 3
 . هیآ 7 رشح ،  هروس  - 4
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«. دینک يراددوخ 

: دومرف ترضح  نآ  دروم  رد  نینچمه 

 . (1) یحُوی »  ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا ×  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  »

« . تسین هدمآ  دورف  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچنآ  دیوگ ×  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  «و 

ادـخ زا  عقاو  رد  دـنک ،  تعاطا  ادـخ  لوسر  زا  هک  یـسک  « ؛  (2) َهَّللا »  َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : » دومرف شربماـیپ  هراـبرد  زین  و 
« . تسا هدرک  تعاطا 

نآ هب  هک  دوب  هدرکن  فیـصوت  نینچ  ار  شتاقولخم  ناربمایپ و  زا  يدـحا  هک  دومن  فیـصوت  نانچ  ار  شربمایپ  لاعتم  يادـخ  هاگنآ 
 : دومرف ترضح 

؛  (3) ٍمیظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  »

(4) یتسه .» يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  ياراد  وت  انامه  «و 

 : هدش تیاور  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 29  / 746

هک دوب  نیا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ّتیصو -  عقوم  لاح -  نآ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 
:

 . بتکاو کل  ادب  اّمع  لسف  ینسلجأ  ّمث  ینطّنحو ،  ینّفکو  ینلّسغف  ُّتم  انأ  اذإ 

هتشگ راکشآ  وت  يارب  هک  هچنآ  زا  یناشن و  یم  ارم  هاگنآ  ینک ،  یم  طونح  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ارم  مدُرم ،  نم  هک  یماگنه 
(5) یسیون .  یم  یسرپ و  یم 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 30  / 747

دجاسم ضرألا  رهظ  یل  لعجو  بعرلاب ،  ترصن  دحأ :  اهطعی  مل  هسمخ  تیطُعاو  ًاعیمج ،  نولسرملاو  نّویبنلا  یطُعا  ام  تیطُعا 

 . هیآ 3 و 4 مجن ،  هروس  - 1
 . هیآ 80 ءاسن ،  هروس  - 2

 . هیآ 4 ملق ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . 120 و 122 هّیصولا :  تابثإ  - 4
 . 120 و 122 هّیصولا :  تابثإ  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . یتُّما یف  هعافشلا  تیطُعاو  همینغلاب ،  تلّضفو  ملکلا ،  عماوج  تیطُعاو  ًاروهطو ، 

 : تسا هدشن  اطع  يدحا  هب  هک  هدش  اطع  نم  رب  تمعن  جنپ  یلو  تسا ،  هدش  اطع  زین  نم  رب  هدش  اطع  نالوسر  ءایبنا و  همه  هب  هچنآ 

 . مدش زوریپ  تخادنا ) نانمشد  لد  رد  دنوادخ  هک   ) یسرت هلیسو  هب  نم   - 1

 . تسا هدش  هداد  رارق  هدننک  كاپ  هدجس و  ّلحم  نم  تهج  هب  نیمز  يور   - 2

 . تسا هدش  اطع  نم  هب  نایدا ) اهتّما و  ندرک  یکی  ینعی   ) اه هملک  هدننک  عمج   - 3

 . ما هدش  هداد  تلیضف  تمینغ  هلیسو  هب  نم   - 4

 . تسا هدش  اطع  نم  هب  متُّما  تعافش  ماقم   - 5

نآ و  دومن ،  اـطع  زین  ترـضح  نآ  هب  دوب  هدرک  اـطع  تاـمالع -  تاـیآ و  تازجعم ،  زا  ناربماـیپ -  هب  هچنآ  لاـعتم  يادـخ  يرآ ! 
 : داتسرف ورف  وا  رب  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  هاگنآ  داد .  يرترب  دوب ،  هدادن  يدحا  هب  هک  یتاماقم  اب  ار  ترضح 

(1) َنیبَْرقَْألا . » َکَتَریشَع  ْرِْذنَأَو  »

« . ناسرتب ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  «و 

دندوب رفن  لهچ  ناـمز  نآ  رد  هک  ار  مشاـه  ینب  ياـسؤر  ناـگرزب و  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  سپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . درک نان  نانآ  رب  ار  مدنگ  زا  عاص  کی  تخپ و  نانآ  يارب  ار  يدنفسوگ  نار  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  درک .  عمج 

رفن هد  رفن  هد  هکنیا  ات  دندش  یم  جراخ  هدروخ و  اذغ  هدمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نانآ  زا  رفن  هد  هاگنآ 
کی رد  دندوب  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش ،  یم  ریس  دندیـشون و  یم  بآ  دندروخ و  یم  اذغ  دندمآ و  همه 

(2) دندروخ !!  یم  بآ  کشم  کی  اب  ار  دنفسوگ  کی  هدعو 

 : هک هدش  تیاور  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 31  / 748

 . هیآ 214 ءارعش ،  هروس  - 1
 . 115 هّیصولا :  تابثإ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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لمع نآ  هک  دومن ،  اطع  ایخرب  نب  فصآ  هب  ار  نآ  زا  فرح  کی  لاعتم  يادـخ  تسا ،  فرح  هس  داتفه و  ادـخ ،  مظعا  مسا  اـنامه 
 . داد ماجنا  سیقلب  تخت  دروم  رد  ار 

ار اـهنآ  ادـخ  هک  داد  ماـجنا  ییاـهراک  فرح ،  ود  نآ  هلیـسو  هب  هک  دومن  اـطع  نآ  زا  فرح  ود  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  و 
 . تسا هدرک  تیاکح 

 . دومن اطع  نآ  زا  فرح  راهچ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  و 

 . دومن اطع  نآ  زا  فرح  تشه  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  و 

 . دومن اطع  نآ  زا  فرح  هدزناپ  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هب  و 

 . دومن اطع  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  و 

 . دومن باختنا  دوخ  يارب  ار  فرح  کی  لاعتم  يادخ 

 ... دومن میلعت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  دوب  هدادن  دای  هچنآ  دوب و  هداد  دای  ناربمایپ  هب  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب ، 
(1) . 

 : دیوگ یم  يدقاو  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » باتک رد   - 32  / 749

ترـضح دـمآ .  بلطملادـبع  دزن  براق  نب  داوس  تشذـگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـّلوت  زا  زور  راهچ  هک  یماگنه 
 . دندوب هتفرگ  مشاه  ینب  شیرق و  ار  وا  فارطا  دوب ،  هتسشن  مارحلا  هَّللا  تیب  برد  رانک  بلطملادبع 

وا دروم  رد  و  هدش ،  دـّلوتم  يرـسپ  هَّللادـبع  يارب  هک  ما  هدینـش  نم  نادـب ،  ثراحلاابا !  يا  تفگ :  دـمآ و  کیدزن  براق  نب  داوس 
 . منک هاگن  وا  هرهچ  هب  یتاظحل  مهاوخ  یم  دنیامن ،  یم  لقن  يزیگنا  تفگش  ياهراک 

 . دوب وگتسار  يدرم  وا  و  دندش ،  یم  لئاق  شزرا  وا  نخس  هب  دوب و  يذوفن  اب  صخش  براق  نب  داوس  هّتبلا 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دندش ،  هناخ  دراو  دـندمآ .  مالـسلا  اهیلع  هنمآ  هناخ  هب  براق  نب  داوس  هارمه  هب  تساخرب و  بلطملادـبع 
 ! داوس ای  تفگ :  بلطملادبع  دنوش ،  قاتا  دراو  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه  دوب ،  هدیباوخ  شا  هراوهگ  رد  ملسو  هلآو 

 . 120 هّیصولا :  تابثإ  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دش تکاس  زین  وا  دوش .  رادیب  باوخ  زا  ات  شاب  تکاس 

مادنا هب  یهاگن  داوس  دوب ،  هدیباوخ  شا  هراوهگ  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندش ،  قاتا  دراو  مارآ  مارآ  اهنآ 
دیهج و شکرابم  هرهچ  زا  يرون  تشادرب  شکرابم  لامج  زا  شوپور  نوچ  دوب ،  ناربمایپ  تئیه  تبیه و  وا  رد  درک ،  ترضح  نآ 

ولج ار  ناـشدوخ  ياـهنیتسآ  روـن  تّدـش  زا  داوـس  بلطملادـبع و  ترـضح  دیـسر ،  نامـسآ  هنارک  هب  و  تفاکـش ،  ار  قاـتا  فـقس 
 . دنتفرگ ناشتروص 

مریگ یم  هاوگ  ار  وت  تفگ :  بلطملادبع  هب  تخادنا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  هب  ار  دوخ  داوس  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 
 . مدروآ نامیا  دروآ ،  یم  شیادخ  فرط  زا  هچنآ  كدوک و  نیا  هب  نم  هک 

تشگزاـب و شلزنم  هب  داوـس  دـندش ،  جراـخ  قاـتا  زا  ود  ره  دز و  هسوـب  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  هنوـگ  رب  هاـگنآ 
 . دیدرگ رورسم  لاحشوخ و  بلطملادبع 

کی هّچب  وا  هک  درک  یم  لایخ  درک  یم  هاگن  وا  هب  یـسک  یتقو  دـش ،  ههام  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ :  يدـقاو 
يانث دیمحت و  حیبست ،  يادص  وا  هراوهگ  زا  دوب ،  شمهف  شوه و  لماک  هرهب  یمسج و  ییاناوت  راقو ،  تهج  هب  نیا  و  تسا ،  هلاس 

(1) دندینش .  یم  ار  لاعتم  يادخ 

 : دیوگ ساّبع  نبا  دسیون :  یم  بقانملا »  » باتک رد   - 33  / 750

رانک هراومه  نم  میوگب ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زا  وت  يارب  ساّبع ! يا  تفگ : شردارب  هب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح 
مدناباوخ مدوخ  باوختخر  رد  ار  وا  هکنیا  ات  متشادن  نانیمطا  یـسک  هب  نوچ  مدش ،  یمن  ادج  وا  زا  زور  بش و  زا  یتعاس  مدوب ،  وا 
ساسحا وا  هرهچ  رد  ار  نیا  دـش و  تحاراـن  نم  نخـس  نیا  زا  دـباوخب ،  نم  اـب  دـنکب و  ار  شا ) ینوریب   ) ياهـسابل هک  متفگ  وا  هب  . 

 ، مدرک

 . 293/15 راونألا :  راحب   ، 23 ناذاش :  نبا  لئاضفلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : تفگ درک و  نم  هب  ور 

 . یشارف لخدأو  یبایث  علخأ  یّتح  یّنع  کهجوب  فرصا  هاّمع !  ای 

.موش باوختخر  دراو  و  منکب ،  ار  میاهسابل  ات  نادرگرب  نم  زا  تروص  ناجومع ! 

 . يدسج یلإ  رظنی  نأ  دحأل  یغبنیال  تفگ :  ارچ ؟  متفگ : 

 . دنک هاگن  نم  ندب  هب  یسک  تسین  راوازس  نوچ 

هک مدش  هّجوتم  مدـش  باوختخر  دراو  مه  نم  دـش ،  باوختخر  دراو  ات  مدـنادرگرب  تروص  و  مدـش ، تفگـش  رد  وا  نخـس  زا  نم 
مدییوب هک  هاگنآ  تسا .  یمرن  سابل  مدید  مدز  تسد  یتقو  مدوب ،  هتشاذگن  ار  نآ  نم  ادخ ! هب  دنگوس  .تسا  یـسابل  وا  نم و  نایم 

.تسا هدش  دوقفم  سابل  مدید  مدش  رادیب  باوخ  زا  یتقو  نادادماب  دوب ،  هتفر  ورف  کشم  رد  ایوگ  دوب ) رّطعم  )

 ، متفر یم  شلابند  هب  یتقو  تسین ،  شباوختخر  رد  هک  مدید  یم  يدایز  تاقوا  دوب ،  هنوگ  نیدب  وا  اب  نم  راتفر  نم و  اب  وا  راتفر  و 
 . درگرب متسه  اجنیا  نم  ناجومع !  تفگ :  یم  مباوج  باوختخر  زا 

اـسب هچ  دیـشون و  یم  بآ  نآ  زا  دـش و  یم  مزمز  همـشچ  دراو  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـسیون ) : یم  بقاـنم  بحاـص  )
 . متسه ریس  نم  مهاوخ ،  یمن  دومرف :  یم  ترضح  نآ  درک و  یم  فراعت  اذغ  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح 

مرـسپ ات  دیـشاب  رظتنم  دومرف :  یم  دروخب  ماش  ای  هناحبـص  شنادـنزرف  اب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  ترـضح  هک  یماـگنه 
 . دوش رضاح 

(1) دنام .  یم  یقاب  نانچمه  اذغ  دومرف و  یم  لیم  اذغ  اهنآ  اب  دمآ و  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 

 : دیوگ هّیدعس  همیلح  دسیون :  یم  ددعلا »  » باتک رد  هرس  سدق  یّلح  همّالع  راوگرزب  ردارب  نیدلا ، یضر  خیش   - 34  / 751

 . 335/15 ح4 راونألا :  راحب   ، 36/1 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
http://www.ghaemiyeh.com


100 ص :

رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  يزور  داد ،  یمن  هویم  زگره  هک  دوب  يا  هدیکشخ  تخرد  دعس  ینب  هلیبق  رد 
 . داد هویم  دش و  زبس  ترضح  نآ  تکرب  هب  تخرد  هک  میدوب  هتساخنرب  اجنآ  زا  زونه  میدمآ ،  دورف  تخرد  نآ  رانک  دوب  ملغب 

 . هدش زیخ  لصاح  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  هکنآ  زج  مشاب  هتسشن  ترضح  نآ  اب  هک  مرادن  غارس  ییاج  نم 

( ، دوب فیعـض  ناوتان و  و   ) تشادن یـشوخ  لاح  وا  مدرب .  نیکـسم  ُّما  مانب  دعـس  ینب  هفیاط  زا  ینز  هناخ  هب  ار  ترـضح  نآ  يزور 
یم ار  شترضح  كرابم  رس  دمآ و  یم  زور  ره  وا  دش ،  بوخ  شلاح  هدروآ و  تسدب  ار  شناوت  هاگان  میدش  شا  هناخ  دراو  یتقو 

 . دیسوب

شکرابم ناگدید  مدید  هکنآ  زج  مدرکن  هاگن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  باوخ  لاح  رد  زگره  نم  دـیوگ :  همیلح 
 . دیناسر یمن  رازآ  ترضح  نآ  هب  امرگ  امرس و  زگره  و  ددنخ ،  یم  ییوگ  تسا ،  زاب 

 . متفای تسد  نآ  هب  شیادرف  هکنآ  زج  مدرکن  وزرآ  ار  يزیچ  نم  دوب ) نم  دزن  شترضح  هک  یتّدم  نآ  رد   : ) دیازفآ یم  همیلح 

ادـخ لوسر  هک  مدـش  هّجوـتم  هاـگان  مدـش ،  تحاراـن  یلیخ  تهج  نیا  زا  نم  تفرگ ،  دوـب  نم  زا  هک  ار  يزب  هّچب  یگرگ ،  يزور 
رب ار  زب  هّچب  گرگ ،  مدید  هکنیا  زج  مدـیمهفن  يزیچ  نم  درک ،  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  رـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 . دوب هدناسرن  نآ  هب  یمخز  نیرتکچوک  هک  یلاح  رد  دنادرگ ،  یمرب  هدرک و  راوس  شتشپ 

شزیر عنام  يربا  ناراب ،  عقوم  رد  و  دـنکفا .  یم  هیاس  وا  رب  يربا  هکنآ  زج  مدربن  نوریب  باتفآ  نایم  رد  ار  وا  زگره  دـیوگ :  همیلح 
 . دش یم  ترضح  نآ  هب  ناراب 

دادتما نیمز  نامسآ و  نایم  نم  همیخ  زا  يرون  هتسویپ  دیوگ :  همیلح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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رازآ ارم  ییاـمرگ  امرـس و  چـیه  دوـب  نم  دزن  ترـضح  نآ  هک  عـقوم  نآ  زا  یلو  دـندوب ،  رازآ  رد  اـمرگ  امرـس و  زا  مدرم  تـشاد . 
 . دیناسرن

 . تسا هدز  رطع  نغور و  هتسش و  ار  شرس  شدوخ  مدید  مدمآ  یتقو  میوشب ،  ار  شکرابم  رس  متفرگ  میمصت  يزور 

 . دش یم  هدامآ  وا  يارب  ون  سابل  دش و  یم  هتسش  نم  زا  شیپ  میوشب  متساوخ  یم  عقوم  ره  متسشن ،  سابل  وا  يارب  زگره  نم 

يزیچ هکنآ  زج  دیماشاین  زگره  مدینش و  یم  وا  يارب  ار  يا  همغن  مدروآ  یم  نوریب  ریش  تهج  ار  میاهناتسپ  تقو  ره  دیوگ :  همیلح 
مـسب  : » دیوگ یم  دنک  یم  لیم  اذغ  یتقو  مدید  درک ،  زاب  نخـس  هب  نابز  هک  نیا  ات  مدوب  تفگـش  رد  رما  نیا  زا  نم  و  دناوخ ،  یم 

« دّمحم ّبر  هَّلل  دمحلا   : » تفگ یم  دـش  یم  غراف  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  یتقو  و  دّـمحم » راگدرورپ  ادـخ ،  مانب  « » دّـمحم ّبر  هَّللا 
(1) دّمحم . » راگدرورپ  ار ،  يادخ  ساپس  »

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » باتک رد   - 35  / 752

ات متسه  اجنیا  رد  نم  دومرف :  تشاذگ و  تاقالم  هدعو  رارق  يدرم  اب  یگنس  رانک  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
رازآ زا  دـیورب  هیاس  هب  رگا  ادـخ !  لوسر  يا  دـنتفگ :  شنارای  درک ،  یم  شتّیذا  شیامرگ  دـیبات و  یم  تّدـش  هب  باتفآ  ییایب .  وت 

 : دومرف دوب .  دهاوخ  ناما  رد  باتفآ  يامرگ 

 . رشحملا هنم  ناک  یجی ء  مل  نإو  انهاه ،  یلإ  هتدعو 

(2) دنام .  مهاوخ  اج  نیمه  دماین ،  رگا  و  ما ،  هتشاذگ  هدعو  ار  اجنیا  وا  اب  نم 

ءالخلا تیب  زا  یتقو  ادخ ! لوسر  يا  مدرک :  ضرع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  يزور   : ) دـیوگ هشیاع   - 36  / 753
مدیدن يزیچ  متفر و  امش  لابند  هب  دیدمآ  نوریب 

 . 341/15 ح 12 راونألا :  راحب   ، 24 122 ح 29 -  هّیوقلا :  ددعلا  - 1
95/75 رد ج :  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع   . 24 قالخألا :  مراکم  زا  لقن  هب  نمض ح 35 ،   239/16 راونألا :  راحب  - 2

 . تسا هدرک  لقن  78/1 ح4  عئارشلا :  للع  زا  ح 13 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . متفای کشم  يوب  اجنآ  هکنآ  زج 

 : دومرف ترضح 

 . ضرألا هتعلتبا  ّالإ  یش ء  نم  اّنم  جرخ  امف  هّنجلا ، لهأ  حاورأ  یلع  انداسجأ  تبنی  ءایبنألا  رشعم  ّانإ  هشئاع !  ای 

 . درب یم  ورف  ار  نآ  نیمز  دوش  جراخ  ام  زا  هچ  ره  هدـش ،  هدـیرفآ  نایتشهب  حاورا  دـننام  نامیاهرکیپ  ناربمایپ  ام  انامه  هشیاـع !  يا 
(1)

 : دیوگ مساق  نب  صیع  دسیون :  یم  نیظعاولا » هضور   » باتک رد   - 37  / 754

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ناتراوگرزب  ردپ  زا  یثیدح  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

« . دروخن ریس  مدنگ  نان  زا  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  »

 : دومرف تسا ؟  حیحص  ثیدح  نیا  ایآ 

.ّطق ریعش  زبخ  نم  عبشالو  ّطق ،  ّرب  زبخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لکأ  ام  ال ، 

(2) دشن .  ریس  مه  وج  نان  زا  دروخن و  مدنگ  نان  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هن ! 

 : هدمآ مالسلا  هیلع  حون  ثیدح  رد  بقانملا »  » باتک رد   - 38  / 755

ترـضح يارب  یلو  دـنک ،  یم  تکرح  نمؤم  رفاـک و  رب  نآ  درک و  تکرح  بآ  يور  رب  یتـشک  مالـسلا  هیلع  حوـن  ترـضح  يارب 
 . دوب یگرزب  هّپت  نآ  تشپ  هک  دوب  يا  هکرب  رانک  رد  نیا  درک و  تکرح  بآ  يور  رب  گنس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

دیایب و هدرک و  تکرح  هّپت  نیا  ياهگنس  زا  یگنس  ات  نک  اعد  يربمایپ ،  یتسار  هب  وت  رگا  دّمحم !  يا  تفگ :  لهج  یبا  نب  همرکع 
 . مینک روبع  نآ  زا  ات  دور  ورف  بآ  رد 

رد زین  بوشارهـش  نبا  ار  تـیاور  نـیا  ص 178 .  و  ( 24 قـالخألا :  مراـکم  زا  لـقن  هب   ) نمـض ح 35  239/16 راونـألا :  راـحب  - 1
 . تسا هدرک  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 125/1 بقانملا : 

 : و ج « 28 قالخألا :  مراکم   » زا لقن  هب  243/16 و 275/66 ح5  و ج :  71/70 ح20 ،  راونألا :  راحب   ، 456 نیظعاولا :  هضور  - 2
« . سلجم 52 398 ح7  قودص :  یلاما   » زا لقن  هب  216/16 ح4 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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و دـنداد ،  تشگرب  روتـسد  هاگنآ  تفرگ ،  رارق  شترـضح  ربارب  رد  هکنیا  اـت  دـمآ  بآ  يور  رب  نآ  و  دـناوخ ،  ار  گنـس  ترـضح 
(1) تشگزاب . ...  دوب  هدمآ  هک  نانچمه 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ياضعا  زا  يوضع  ره  يارب  دسیون :  یم  جئارخ »  » باتک رد  هرـس  سدق  يدنوار   - 39  / 756
 : دوب يا  هزجعم 

 . دنکفآ یم  هیاس  نآ  رب  يربا  هک  دوب  نیا  شکرابم  رس  هزجعم 

 . دید یم  ور  هب  ور  زا  هک  دید  یم  نانچ  رس  تشپ  زا  ترضح  نآ  هک :  دوب  نیا  شکرابم  نامشچ  هزجعم 

 . دینش یم  يرادیب  رد  هک  دینش  یم  نانچ  باوخ  رد  ار  اهادص  هک :  دوب  نیا  شکرابم  ياه  شوگ  هزجعم 

 . یتسه ادخ  لوسر  وت  تفگ :  متسیک ؟  نم  دومرف :  يرامسوس  هب  هک :  دوب  نیا  شکرابم  نابز  هزجعم 

 . دروآ نوریب  بآ  شکرابم  ناتشگنا  نایم  زا  هک :  دوب  نیا  شکرابم  ناتسد  هزجعم 

ترـضح دومن ،  هوکـش  شترـضح  هب  رما  نیا  زا  دوـب ،  خـلت  شبآ  هک  تشاد  یهاـچ  رباـج  هک :  دوـب  نیا  شکراـبم  ياـهاپ  هزجعم 
نیریـش و شبآ  دـنتخیر ،  هاچ  نآ  هب  ار  تشت  بآ  یتقو  دـنزیرب ،  هاچ  نآ  رد  ار  شبآ  ات  داد  روتـسد  هتـسش و  یتشت  رد  ار  شیاهاپ 

 . دش اراوگ 

 . دش ّدلوتم  هدش  هنتخ  ترضح  نآ  هک :  دوب  نیا  شتروع  هزجعم 

 . درادن هیاس  غارچ  دننامه  رون  دوب و  رون  ترضح  نآ  هک  اریز  داتفین ،  نیمز  رب  شا  هیاس  زگره  هک :  دوب  نیا  شکرابم  ندب  هزجعم 

دوب و شترضح  تشپ  رد  تّوبن  رهم  هک :  دوب  نیا  شکرابم  تشپ  هزجعم 

 . نمض ح1  403/16 راونألا :  راحب   ، 214/1 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) هَّللا . » لوسر  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  ال   : » دوب هدش  هتشون  ترضح  نآ  فتک  ود  رب 

 : دیوگ ریبج  نب  دیعس  هدمآ :  یشاّیع » ریسفت   » باتک رد   - 40  / 757

َهلِإ ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش   » هفیرش هیآ  هک  یماگنه  دنتـشاد .  تب  ود  ای  کی  برع  لیابق  زا  هلیبق  ره  هک  دوب  تب  تصـش  دصیـس و  هبعک  رد 
(3) دنداتفا .  هدجس  هب  دوب  هبعک  رد  هک  ییاهتب  همه  دش ،  لزان   (2) ُمیکَْحلا »  ُزیزَْعلا  َوُه ...  ّالِإ 

: دیوگ رسای  نب  راّمع  دسیون :  یم  جئارخ »  » باتک رد   - 41  / 758

 ، میدمآ دورف  ییارحـص  رد  يزور  مدوب .  ترـضح  نآ  هارمه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهرفـس  زا  یخرب  رد  نم 
 : دومرف درک و  هاگن  کچوک  تخرد  ود  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ،  ارحص  نآ  رد  یمک  ناتخرد 

 . امکتحت دعقی  یّتح  ایقتلت  نأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  امک  رمأی  امهل :  لقف  نیترجشلا  یلإ  رص  راّمع !  ای 

دیریگب رارق  مه  رانک  هک  دهد  یم  روتسد  امش  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وگب :  تخرد و  ود  نیا  رانک  ورب  راّمع !  يا 
 . دنیشنب امش  ریز  رد  ات 

 . متفگ مدمآ و  نم  دیوگ :  راّمع 

ياضق اهنآ  تشپ  دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش و  تخرد  کی  دننام  هک  دندیبسچ  مهب  نانچ  تخرد  ود  نآ 
(4) دنتشگرب .  اهنآ  و  دیدرگرب ،  ناتدوخ  ياج  مادک  ره  دومرف :  دیآ ،  نوریب  تساوخ  هک  یماگنه  درک .  تجاح 

: دسیون یم  ءایبنألا » صصق   » باتک رد  هرس  سدق  يدنوار  بطق  راوگرزب ،  ملاع   - 42  / 759

تسا هدرک  لقن  زین  « 314 ءایبنألا :  صصق   » رد يدنوار  ار  ثیدح  نیا  299/17 ح 10 .  راونألا :  راحب  507/2 ح 20 ،  جئارخلا :  - 1
.

یم یهاوگ  شناد  ناـبحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـنوادخ   : » هیآ 18 نارمع ،  لآ  هروـس  - 2
« . تسا میکح  مه  اناوت و  مه  هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  دراد ،  تلادع  هب  مایق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنهد 

 . 273/1 ح 4 ناهرب :  ریسفت  366/17 ح 12 ،  راونألا :  راحب  166/1 ح20 ،  یشاّیع :  ریسفت  - 3
 . 364/17 ح 3 راونألا :  راحب  155/1 ح 243 ،  جئارخلا :  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ادخ لوسر  وت  هک  مریذپب  یلیلد  هچ  هب  تفگ :  دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  یبرع  يزور  دـیوگ :  ساّبع  نبا 
؟  یتسه

 : دومرف ترضح 

؟  ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّینأ  دهشتأ  یناتأف ،  هلخنلا  هذه  نم  قذعلا  اذه  توعد  نإ  تیأرأ 

؟  متسه ادخ  ربمایپ  نم  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  دیایب ،  مه  نآ  مناوخب و  ار  امرخ  تخرد  نیا  زا  يا  هخاش  نم  هک  ینیبب  رگا 

 . يرآ تفگ : 

هب دیهج و  یم  هخاش  نآ  داتفا ،  نیمز  رب  دـش و  ادـج  تخرد  زا  هخاش  دنتـساوخ ،  ار  هخاش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نآ درگرب ،  دومرف :  ترـضح  تفرگ ،  رارق  شترـضح  ربارب  رد  هک  نیا  اـت  دـمآ  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط 

 . تشگرب شهاگیاج  هب  هخاش 

 . دروآ نامیا  ترضح  نآ  هب  یتسه و  ادخ  ربمایپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  دید  ار  هزجعم  نیا  برع  نآ  یتقو 

هب دنگوس  هصعـص !  نب  رماع  نادناخ  يا  تفگ :  تفر و  دوخ  نادـناخ  يوس  هب  هدـش و  صخرم  شترـضح  رـضحم  زا  يرماع  درم 
 . درک مهاوخن  بیذکت  يزیچ  رد  ار  وا  زگره  ادخ !

مَِـضا يارحـص  رد  هک  تشاد  يدنفـسوگ  هّلگ  يو  دوب ،  مدرم  نیرتروسج  زا  رفاک و  وا  دوب ،  هناکر  مانب  يدرم  مشاه  ینب  ناـیم  رد 
 . دینارچ یم   (1)

نم و نایم  رگا  تفگ :  درک و  تاقالم  ار  شترضح  هناکر  داتفا ،  يداو  نآ  هب  شهار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
تدوخ يادخ  کنیا  یهد ؟  یم  مانشد  ار  ام  نایادخ  وت  ایآ  متشک ،  یم  ار  وت  نتفگ  نخـس  زا  شیپ  هنیآ  ره  دوبن  یلیماف  تبـسن  وت 

 . دنک اهر  نم  تسد  زا  ار  وت  ات  ناوخب  ار 

 . تسا همامی  هّکم و  نایم  ییارحص  مان  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دشاب وت  لام  منادنفسوگ  زا  سأر  هد  يدش  زوریپ  وت  رگا  ریگب ،  یتشک  نم  اب  تفگ :  هاگنآ 

 . تسشن شا  هنیس  رب  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زوریپ وت  رگا  ریگب ،  یتشک  هرابود  تفگ :  هناکر  هاـگنآ  دز .  منیمز  نینچ  هک  دوب  وت  يادـخ  نیا  يدرکن ،  نینچ  وت  تفگ :  هناـکر 
 . نک باختنا  ار  منادنفسوگ  زا  رگید  سأر  هد  يدش 

 ، دز منیمز  رب  وت  يادخ  تفگ :  زاب  دز ،  نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  یتشک  وا  اب  مّود  هبترم  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دشاب وت  لام  منادنفسوگ  زا  رگید  سأر  هد  يدش ،  زوریپ  رگا  ریگب ،  یتشک  هرابود 

 . دز شنیمز  رب  تفرگ و  یتشک  وا  اب  راب  نیمّوس  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 : دومرف ترضح  نک .  باختنا  ار  منادنفسوگ  زا  سأر  یس  دنتشگ ،  هدنکفارس  يّزع  تال و  تفگ :  هناکر 

؟  دور یم  شتآ  يوس  هب  ایآ  هناکر !  ناج  زا  ياو  میامن ،  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  وت  هناکر !  يا  مهاوخ ،  یمن  دنفـسوگ  وت  زا  نم 
 . دوب یهاوخ  نمیا  رد  شتآ  زا  يروایب  مالسا  زورما  وت  رگا 

 . یهد ناشن  نم  يارب  يا  هزجعم  هیآ و  هکنآ  زج  مروآ ، ) یمن  نامیا   ) زگره تفگ :  هناکر 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

توعد هچنآ  هب  ایآ  مهد ،  ناشن  وت  يارب  يا  هزجعم  مناوخب و  ار  مدوخ  يادخ  کنیمه  رگا  هک  يریگ  یم  هاوگ  دوخ  رب  ار  ادخ  ایآ 
؟  داد یهاوخ  تبثم  خساپ  مدرک 

 . يرآ تفگ : 

 : دومرف درک و  نآ  هب  ور  ترضح  دوب ،  يراد  هویم  تخرد  یکیدزن  نآ  رد 

 ! ایب نم  يوس  هب  ادخ  نذا  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1122 
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 . تفرگ رارق  شترضح  ربارب  رد  دمآ و  شیاه  هخاش  اب  نآ  همین  کی  دش ،  همین  ود  تخرد 

 . ددرگرب ات  هدب  روتسد  نآ  هب  نونکا  يداد ،  ناشن  نم  هب  یگرزب  میظع و  رما  تفگ :  هناکر 

 : دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟  یهد تبثم  خساپ  مدرک  توعد  هچنآ  هب  تشگرب  ددرگرب و  نآ  متساوخ  میادخ  زا  نم  رگا  هک  يریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  ایآ 

 . يرآ تفگ : 

 . دیبسچ شلّوا  همین  هب  تشگرب و  تخرد  همین  دومرف و  روتسد  ترضح 

؟  يروآ یم  مالسا  ایآ  دومرف :  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

وت یلو  مدروآ ،  نامیا  وت  هب  داتفا  ملد  رد  وت  زا  هک  یـسرت  رطاخ  هب  نم  دـنیوگ :  هنیدـم  نانز  هک  مرادـن  تسود  نم  تفگ :  هناـکر 
.نک باختنا  ار  تنادنفسوگ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) ینز .  یم  زابرس  مالسا  شریذپ  زا  وت  هک  ییاج  مرادن  وت  نادنفسوگ  هب  يزاین  نم 

هدمآ یتیاور  رد  دنک :  یم  هفاضا  هدرک و  لقن  بقانم »  » باتک رد  زین  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا  راوگرزب ،  ملاع  ار  تیاور  نیا  ریظن 
:

درک یم  هدجس  دمآ و  یم  هتـسویپ  هخاش  نآ  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  یتخرد  زا  يا  هخاش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2) تفگ .  نخس  تفرگ و  رارق  شترضح  رانک  رد  هک  نیا  ات 

هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدهن  هدمآ :  یفاک »  » باتک رد   - 43  / 760

 : جئارخلا  » رد هللا  همحر  يدـنوار  ار  ثیدـح  نیا  تسخن  شخب  368/17 ح17 .  راونألا :  راـحب  297 ح 370 ،  ءایبنألا :  صـصق  - 1
 . تسا هدرک  لقن  زین  503/2 ح 14 »

 . 129/1 بقانملا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دومرف شترضح 

 . هتعاس نم  علطیف  هسرغیو  هیفب  يونلا  ّصمی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک 

زبس دییور و  یم  تعاس  نامه  رد  تشاک و  یم  دـیکم و  یم  شکرابم  ناهد  بآ  اب  ار  هناد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) تشگ .  یم 

يوس هب  تسد  دنتساوخ  یم  نانمشد  زا  یعمج  هک  ماگنه  نآ  رد  « ؛  (2) ٌمْوَق » ...  َّمَه  ْذِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  يدقاو   - 44  / 761
 : دیوگ ...دننک ، » زارد  امش 

يالاب هب  نانآ  تفر .  رما » يذ   » هقطنم رد  براحم  نایبذ و  ینب  ياه  هلیبق  زا  یهورگ  گنج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . دندز ودرا  دندید  یم  ار  اهنآ  هک  یناکم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرب .  هانپ  هوک 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ،  شیخ  ترضح  سابل  و  دیراب ،  ناراب  هاگان  دندش ،  جراخ  هاگودرا  زا  تجاح  ياضق  يارب  ترضح 
یم ار  هرظنم  نیا  بارعا  و  دومرف ،  تحارتـسا  تخرد  ریز  دوـخ  ددرگ و  گـشخ  اـت  دوـمن  نهپ  یتـخرد  رب  ار  شـسابل  ملـسو  هلآو 

 . دندید

زا یسک  هچ  زورما  دّمحم !  يا  تفگ :  داتسیا و  شترضح  رس  يالاب  نایرع  ریـشمش  اب  دمآ و  شیپ  ثراح » نب  روثعد   » نانآ گرزب 
؟  دنک یم  عافد  وت 

هتشادرب و ار  ریـشمش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  داتفا ،  شتـسد  زا  ریـشمش  دز و  روثعد  هنیـس  رب  لیئربج  ادخ .  دومرف : 
 : دومرف داتسیا و  شرس  يالاب 

؟  مویلا یّنم  کعنمی  نم 

؟  دنک یم  عافد  وت  زا  یسک  هچ  زورما 

(3) دش .  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  تسادخ ،  ربمایپ  دّمحم  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  سک ،  چیه  تفگ : 

 . 22/12 ح2 هعیشلا :  لئاسو  388/17 ح 56 و 58/41 ح8 ،  راونألا :  راحب  74/5 ح2 ،  یفاکلا :  - 1
 . هیآ 11 هدئام ،  هروس  - 2

تروص هب  « 70/1 بقاـنملا :   » رد هللا  همحر  بوشارهـش  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن   . 47/18 راونألا :  راـحب   ، 169/3 نایبلا :  عمجم  - 3
 . تسا هدرک  نایب  راصتخا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : هدش تیاور  هدمآ :  جئارخ »  » و بقانم »  » باتک رد   - 45  / 762

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  دید  يزور  دیامن ،  هلمح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ًاتلفغ  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  لهجوبا 
 . دینابسچ شتسد  فک  هب  ار  گنس  دنوادخ  دیامن ،  باترپ  شترضح  هب  ات  تشادرب  یگنس  تسا ،  هدجس  لاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع 

 . دنک اعد  ات  تساوخ  شترضح  زا  درادن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  لسوت  زج  يا  هراچ  دیمهف  لهجوبا  یتقو 

.تخادنا (1) رود  هب  ار  گنس  دش و  دازآ  شتسد  درک و  اعد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ناوزغ  نب  لیهـس  تسا :  هدمآ  هرـس » سدق  قودص  یلاما   » باتک رد   - 46  / 763
 : دومرف

ار اهنآ  داد و  یم  شوگ  شترضح  نانخس  هب  دیسر و  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ءارفع  مان  هب  نایّنج  زا  ینز 
 . دندروآ یم  نامیا  وا  تسد  هب  نانآ  درک و  یم  لقن  نایّنج  زا  ناگتسیاش  هب 

هک يرهاوخ  ترایز  هب  وا  داد : خساپ  لیئربج  دیسرپ ، لیئربج  زا  ار  شلاح  دیدن و  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتّدم 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا .  هتفر  دراد  یم  شتسود  ادخ  رطاخ  هب 

رـصق ّلک  یف  رـصق ،  فلأ  نوعبـس  هیلع  ءارمح  هتوقای  نم  ًادومع  هّنجلا  یف  قلخ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  هَّللا ، یف  نّیباـحتملل  یبوط 
.هَّللا یف  نیروازتملاو  نّیباحتملل  ّلجوّزع  هَّللا  اهقلخ  هفرغ ،  فلأ  نوعبس 

هدیرفآ خرس  توقای  زا  ینوتـس  تشهب  رد  لاعتم  يادخ  انامه  دنراد .  یم  تسود  ار  رگیدمه  ادخ  رطاخ  هب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 
ار رگیدـمه  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا ،  هفرغ  رازه  داـتفه  رـصق  ره  رد  رـصق و  رازه  داـتفه  نآ  رب  هـک 

 . تسا هدیرفآ  دنور ، یم  مه  ترایز  ادخ  رطاخ  هب  هتشاد و  تسود 

 . 56/18 ح 10 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 78/1 بقانملا :  24/1 ح3 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ يدوب اجک  ءارفع ! يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ ، ءارفع  يزور  هک  نیا  ات 

 . مدوب هتفر  مرهاوخ  ترایز  هب  تفگ : 

 . دنور یم  رگیدمه  ترایز  هب  هتشاد و  تسود  ار  رگیدمه  ادخ  رطاخ  هب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دومرف : 

؟  يدید يزیچ  هچ  ءارفع !  يا  دومرف :  هاگنآ 

 . مدید یناوارف  زیگنا  تفگش  ياهزیچ  تفگ : 

؟  دوب مادک  اهنآ  نیرتزیگنا  تفگش  دومرف : 

 : تفگ یم  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شناتسد  وا  مدید ،  دیفس  یگنس  يور  رب  زبس  يایرد  رد  ار  سیلبا  درک :  ضرع 

اهنم ینتصّلخ  ّالإ  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلعو  دّمحم  ّقحب  کلأسأف  مّنهج  ران  ینتلخدأو  کمسق  تررب  اذإ  یهلإ 
.مهعم ینترشحو 

مهیلع نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دّـمحم ،  ّقح  هب  ار  وت  ییامن  خزود  دراو  ارم  هدرک و  افو  تدـنگوس  هب  هک  یماـگنه  ایادـخ ! 
 . ییامن روشحم  نانآ  اب  هداد و  ییاهر  نآ  زا  ارم  هک  داد  مهاوخ  دنگوس  مالسلا 

؟  دننایک ینک  یم  اعد  اهنآ  اب  هک  یماسا  نیا  ثراح !  يا  متفگ :  نم 

ناـنآ هک  مدـیمهف  سپ  ما .  هدـید  شرع  قاـس  رد  دـنیرفایب  ار  مدآ  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  تفه  ار  یماـسا  نیا  تـفگ : 
 . میامن یم  تساوخرد  نانآ  ّقح  هب  نم  اذل  دنتسه ،  لاعتم  يادخ  دزن  ناگدیرفآ  نیرت  یمارگ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . مهباجأل ءامسألا  هذهب  ضرألا  لهأ  مسقأ  ول  هَّللاو ! 

(1) داد .  دهاوخ  خساپ  ار  اهنآ  دنوادخ  هنیآ  ره  دنهد ،  مسق  یماسا  نیا  هب  ار  ادخ  نیمز  نانکاس  همه  رگا  ادخ !  هب  دنگوس 

يوس هب  گنج  يارب  دوخ  رکشل  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  دسیون :  یم  بقانم »  » باتک رد   - 47  / 764
رکشل ناراد  هیالط  هاگان  دندرک ،  یم  تکرح  نینح 

 : هّمغلا فشک  83/18 ح13/27 1 ح80/63 1 ح353/74 35 ح25 و 21/94 ح 15 ،  راونألا :  راـحب  638/2 ح 13 ،  لاصخلا :  - 1
 . 465/1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1126 
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 . داتسیا زاب  تکرح  زا  اهمچرپ  هتشگزاب و 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟  تسا هدش  هچ  هورگ ! يا 

 . تسین ریسم  زا  روبع  ناکما  هتسب و  ام  رب  ار  هار  هوک ،  دننام  هک  هدش  ادیپ  یگرزب  ياهدژا  دنتفگ : 

رب مالس  دز :  ادص  تفرگ و  الاب  ار  شرس  اهدژا  تفرگ ،  رارق  وا  رس  يالاب  رب  ات  درک  تکرح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
وت يوس  هب  منادناخ  زا  رفن  رازه  هد  هارمه  هب  ما و  هدروآ  نامیا  وت  هب  نم  متـسه ،  سیلبا » نب  حاط  نب  مثیه   » نم ادخ !  لوسر  يا  وت 

 . مییامن يرای  گنج  نیا  رد  ار  وت  ات  ما  هدمآ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . اننامیأ نع  کلهأب  رسو  اّنع  لزعنا 

 . دینک تکرح  تسار  تمس  زا  تا  هداوناخ  اب  و  ریگب ،  هلصاف  ام  زا 

(1) دنداد .  همادا  دوخ  هار  هب  ناناملسم  هدرک و  تعاطا  زین  وا 

 : دیوگ هریره  وبا  دسیون :  یم  ءایبنألا » صصق   » باتک رد   - 48  / 765

یتقو دندش ،  بایفرش  شترضح  تمدخ  یهورگ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندوب  هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
 : دندومرف هدرک و  مّسبت  دندید  ار  اهنآ  ترضح 

 . دیسرپب ناتدوخ  دیهاوخ  یم  رگا  منک و  ناتهاگآ  دیهاوخ  یم  هچنآ  زا  دیهاوخ  یم  رگا  دیسرپب ،  نم  زا  يزیچ  دروم  رد  ات  دیدمآ 

 : دومرف ترضح  ادخ !  لوسر  يا  دیهدب  ربخ  امش  يرآ ،  دنتفگ : 

داهج ّنإف  هأرملا ،  داهج  نع  ینولأست  متئجو  نید ،  وأ  بسح  يذـل  ّالإ  عنـصی  نأ  یغبنی  الف  َّقحت ،  نمل  عیانـصلا  نع  ینولأست  متئج 
 . اهجوزل لّعبتلا  نسح  هأرملا 

 . 90/18 ح 10 راونألا :  راحب   ، 100/1 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1127 
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 . هؤاعد رثک  هقزر  هجو  ملعی  مل  اذإ  دبعلا  ّنإف  ملعیال ،  ثیح  نم  ّالإ  هدبع  قزری  نأ  هَّللا  یبأ  نیأ ؟  نم  قازرألا  نع  ینولأست  متئجو 

؟  تسیک راوازس  تمارک  ایاطع و  هک  دیسرپب  دیدمآ  امش 

 . تسین نید  ای  یگرزب  بسح  بحاص  زج  یسک  راوازس  تمارک  هّیطع و  هک  نیا  شخساپ 

؟  تسا هنوگچ  نز  داهج  دیسرپب :  دیدمآ 

 . دشاب یم  شرهوش  زا  يرادرهوش  بوخ  نز  داهج  انامه  هک  نیا  شخساپ 

؟  دنتسه اجک  زا  اه  يزور  دیسرپب :  دیدمآ 

اجک زا  شا  يزور  دنادن  هدنب  یتقو  هک  ارچ  دناد ، یمن  هک  ییاجنآ  زا  زج  دهدب  يزور  ار  شا  هدـنب  دراد  ابا  ادـخ  هک  نیا  شخـساپ 
(1) ددرگ .  یم  رتدایز  شیاعد  دسر  یم 

 : دیوگ سیق  نب  دّمحم  دسیون :  یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد   - 49  / 766

 : دومرف یم  ترضح  هک  مدینش  دنتفگ ،  یم  نخس  مدرم  زا  یهورگ  هب  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

شباحصا تسشن و  دجسم  رد  دیشروخ  عولط  ات  زامن ،  زا  سپ  دناوخ ،  ار  حبص  زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
 . دندنام یفقث  يراصنا و  رفن  ود  اهنت  دنتفر ،  هتساخرب و  یکی  یکی  باحصا  سپس  دندز ،  هقلح  شترضح  دوجو  درگ 

نم امـش ،  شـسرپ  زا  شیپ  دیهاوخ  یم  دیراد ، یتجاح  امـش  هک  مناد  یم  دومرف : ود  نآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دیسرپب دوخ  هن  رگا  میوگب و  ار  امش  تجاح 

دیدرت کش و  زا  رت و  نشور  درادن  تریـصب  هک  یـسک  يارب  نیا  هک  اریز  دییامرفب .  امـش  میـسرپب  ام  هکنآ  زا  شیپ  يرآ ،  دنتفگ : 
 . تسا رتراوتسا  نامیا  يارب  رترود و 

رد وت  يارب  یباوث  هچ  هک  یـسرپب ،  تزامن  وضو و  زا  ات  يدمآ  یفقث !  ردارب  يا  وت  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؟  تسا رما  نیا 

 . 106/18 ح4 راونألا :  راحب  293 ح 392 ،  ءایبنألا :  صصق  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1128 
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کهجو تلـسغ  اذإف  بونذلا .  نم  تبـستکا  ام  اهنم  ترثانت  هَّللا  مسب  تلق :  ّمث  کئانإ  یف  كدـی  تعـضو  اذإ  ّکنإف  كؤوضو  اّمأ 
تحسم اذإف  کلامـشو ، کنیمی  نع  بونذلا  ترثانت  کعارذ  تلـسغ  اذإف  كوفو ،  اهرظنب  كانیع  اهتبـستکا  یّتلا  بونذلا  ترثانت 

.کئوضو یف  کل  اذهف  کیمدق ، یلع  اهیلإ  تیشم  یّتلا  بونذلا  ترثانت  کیمدقو  کسأر 

نآ اـب  هک  یناـهانگ  همه  هَّللا ؛ » مسب   : » یتـفگ سپـس  يداـهن ،  بآ  فرظ  هب  ار  دوـخ  تسد  یتـقو  نآ :  شاداـپ  وـت و  يوـضو  اـّما 
 . دزیر یم  يا  هدش  بکترم 

فرط زا  ناهانگ  یتسش  ار  عارذ (1)  یتقو  دزیر .  یم  يا  هداد  ماجنا  تناهد  اهمـشچ و  اب  هک  یناـهانگ  یتسـش ،  ار  تتروص  یتقو 
يا هتفر  نآ  يوس  هب  يا و  هداد  ماجنا  تیاهاپ  طّسوت  هک  یناهانگ  يدیشک ،  حسم  تیاهاپ  رس و  رب  یتقو  دزیر .  یم  تپچ  تسار و 

(2) تسوت .  يوضو  زا  وت  ریخ  شاداپ  نیا  سپ  دزیر ،  یم  ، 

ثیدـح مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » و عیارـشلا » للع   » باتک ود  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش  راوگرزب ،  ملاـع   - 50  / 767
 : تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دنک  یم  لقن  ار  یلّصفم 

اپب لیئربج  نآ  زا  سپ  دومن ،  ریس  یصقألادجسم  هب  شلزنم  زا  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یبش 
و تفگ ،  هماقا  ات  ود  ات  ود  سپس  تفگ ،  ناذا  ات  ود  ات  ود  هتشاذگ و  شتسار  شوگ  رد  ار  شتسار  تسد  هباّبس  تشگنا  تساوخ و 

« . هالصلا تماق  دق  هالصلا ،  تماق  دق   : » تفگ هماقا  رخآ  رد 

توعد هب  هدمآ و  یتهج  هیحان و  ره  زا  نانآ  و  دـش ،  هدوشگ  ناربمایپ  روبق  نآ  ببـس  هب  و  دـیهج ،  نامـسآ  زا  يرون  ماگنه  نیا  رد 
ام رب  لیئربج  هک  متـشادن  کش  و  دندیـشک ،  فص  دندمآ و  ربمایپ  هدراهچ  دص و  راهچ  رازه و  راهچ  سپ  دـنتفگ ،  کّیبل  لیئربج 

يا تفگ :  نم  هب  و  تفرگ ،  نم  يوزاب  زا  لیئربج  دندش  مّظنم  هتسارآ و  اهفص  یتقو  دش ،  دهاوخ  مّدقم 

 . دنیوگ عارذ  ار  ناتشگنا  رس  ات  قفِرم  يادتبا  زا  - 1
 . 276/1 ح 12 هعیشلا :  لئاسو  128/18 ح37 ،  راونألا :  راحب  71/3 ح7 ،  یفاکلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_113_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_113_2
http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :

 . تسا رتراوازس  موتخم  زا  متاخ  هک  ارچ  ناوخب ،  زامن  تناردارب  اب  تسیاب و  ولج  دّمحم ! 

رب زبس  هماج  ود  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  شتسار ،  تمس  رد  دناوخ و  زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  پچ  تمس  رد  دوب و  هداتسیا  دندوب ،  شپچ  تمس  رد  هتشرف  ود  شتـسار و  تمـس  رد  هتـشرف  ود  تشاد و  نت 

 . دوب هداتسیا  هتشرف  راهچ  اب  تشاد  نت  رب  دیفس  هماج  ود  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو ، هلآو  هیلع 

مالسلا هیلع  میهاربا  دمآ و  مالسلا  هیلع  میهاربا  يوسب  تساوخ و  اپب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیـسر  نایاپ  هب  زامن  یتقو 
تفرگ و دوخ  تسد  ود  اب  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـندومن و  هحفاصم  مهاـب  ترـضح و  نآ  يوس  هب  زین 

 : تفگ

 . هتسیاش نامز  رد  هتسیاش  هدش  هتخیگنارب  هتسیاش و  درف  دنزرف  هتسیاش ،  ربمایپ  رب  نیرفآ 

تفرگ دوخ  تسد  ود  اب  ار  ترضح  نآ  تسار  تسد  هدرک و  هحفاصم  زین  ترضح  نآ  اب  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  هاگنآ 
 : تفگ و 

 ! نسحلاابا ای  هتسیاش  ربمایپ  نیشناج  و  هتسیاش ،  دنزرف  رب  نیرفآ 

 : دومرف درک و  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟  درادن يدنزرف  زونه  هک  یلاح  رد  يداد  هینک  نسحلا  ابا  ار  وا 

ءایبنأ متاخ  ّیصوو  نیسحلاو ،  نسحلا  یبأب  هتینکو  مالسلا  هیلع  ّیلع  همـساب  ّیبر  بیغ  ملعو  یفحـص ،  یف  هتدجو  کلذک  دومرف : 
 . ّیبر

متاخ نیـشناج  تسا و  نیـسحلاو  نسحلا  یبا  شا  هینک  یلع و  شمـسا  مراـگدرورپ  بیغ  ملع  رد  متفاـی و  نینچ  مدوخ  فحـص  رد 
(1) دشاب .  یم  مراگدرورپ  ناربمایپ 

 ، دشاب روهـشم  جارعم  زا  ریغ  یجارعم  ریـس  نیا  دیاش  دیامرف :  یم  هرـس  سدق  سوواط  نبا  راوگرزب  دّیـس  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
فاصوا هرابرد  تایاور  هک  ارچ 

43/4 ح6. لئاسولا :  كردتسم  267/1 ح1 ،  تایآلا :  لیوأت  317/18 ح 32 ،  راونألا :  راحب  ، 100 دوعسلا :  دعس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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(1) تسا .  توافتم  ترضح  نآ  ریس  جارعم و 

 . تسا ّبحتسم  هحفاصم  بجاو ،  زامن  زا  سپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  فیرش  تیاور  نیا  زا 

شترضح هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  دسیون :  یم  دیحوت »  » باتک رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 51  / 768
 : دومرف

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . َّبحأ ام  هتمظع  رون  نم  ّلجوّزع  هَّللا  ینارأف  یل  فشکف  ّطق ،  لیئربج  هأطی  مل  ًاناکم  لیئربج  یب  غلب  ءامسلا  یلإ  یب  يرُسا  اّمل 

 . دوب هتشاذگن  اپ  ماقم  ناکم و  نآ  هب  دوخ  زگره  هک  درب  یناکم  هب  ارم  لیئربج  مدش  هداد  ریس  اهنامسآ  هب  جارعم  رد  هک  یماگنه 

(2) داد .  مناشن  تشاد ،  تسود  هک  رادقم  نآ  شیوخ  تمظع  رون  زا  دنوادخ  سپ  دش ،  هدز  رانک  نم  يارب  اه  هدرپ  ماقم ،  نآ  رد 

: دیوگ لضفلا  وبا  نب  سنوی  دسیون :  یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 52  / 769

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . رورس اهیف  هَّللا  ءایلوألو  ّالإ  هعمج  هلیل  نم  ام 

.تسا يرورس  بش  نآ  رد  ادخ  يایلوا  يارب  هکنآ  زج  تسین  يا  هعمج  بش  چیه 

؟  هنوگچ مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع 

هب زین  نم  دنیآ و  یم  یهلا  شرع  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هعمج  بش  رد  دومرف : 
یم مامت  تسام  دزن  رد  هچنآ  دـشابن  نینچ  رگا  و  دراد ، هرهب  هک  یـشناد  ملع و  اب  زج  مدرگ  یمنرب  اجنآ  زا  و  مور ،  یم  یهلا  شرع 

(3) دوش . 

 . دوش عوجر  ردصم  هب  نآ  زا  عالّطا  يارب  دراد ،  همادا  هطبار  نیا  رد  هللا  همحر  دّیس  نانخس  دیوگ :  قّقحم  - 1
 . 378/1 ح1 یفاولا :  98/1 ح 8 ،  یفاکلا :  38/4 ح 15 و 369/18 ح 74 ،  راونألا :  راحب  108 ح4 ،  دیحوتلا :  - 2

 . 552/22 ح9 و 90/26 ح9 راونألا :  راحب  131 ح 5 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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116 ص :

 : دیوگ بیطخ  ینثم  نب  رفعج  دسیون :  یم  یفاک »  » باتک رد   - 53  / 770

ورف تشاد  رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رّهطم  دقرم  يالاب  فرط  هک  يدجـسم  فقـس  هک  دوب  ینامز  مدوب ،  هنیدم  رد  نم 
امـش زا  کیمادک  متفگ :  مدوخ  ياقفر  هب  مدوب  اجنآ  رد  یهورگ  اب  نم  دـندمآ ،  یم  نییاپ  دـنتفر و  یم  الاب  اهرگراک  دوب ،  هتخیر 

؟  دوش بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  دراد  هدعو 

( . موش بایفرش  شترضح  تمدخ  مراد  هدعو   ) زین نم  تفگ :  یفریص  راّمع  نب  لیعامسا  نم .  تفگ :  رصن  یبا  نب  نارهم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ربق  رب  هک  يروطب  نتفر  الاب  ایآ  دیـسرپب :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میتفگ :  رفن  ود  نآ  هب  ام 
؟  تسا زیاج  ام  يارب  میدرگ  فرشم 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  دـیدوب  هتفگ  هچنآ  تفگ :  لیعامـسا  میدـمآ ،  مهدرگ  یگمه  هدومن و  تاقالم  ار  رفن  ود  نآ  دـش ،  ادرف  نوچ 
 : دومرف ترضح  مدیسرپ ، 

هللا یلص  هجاوزأ  ضعب  عم  هاری  وأ  یّلصی ،  ًامئاق  هاری  وأ  هرصب ،  هنم  بهذی  ًائیـش  يری  نأ  هنمآ  الو  هقوف  ولعی  نأ  مهنم  دحأل  ّبُحا  ام 
 . ملسو هلآو  هیلع 

دنیبب و يزیچ  هکنیا  زا  مهد  یمن  نمیا  ار  وا  دورب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يالاب  اهنآ  زا  مادک  چیه  مرادن  تسود  نم 
.دنک (1) هدهاشم  شنارسمه  زا  یخرب  هارمه  هب  ای  دنیبب  زامن  لاح  رد  ار  ترضح  ای  دهدب ،  تسد  زا  ار  شمشچ  ییانیب 

 : هدمآ هرس  سدق  یسوط  خیش  نب  یلع  یبا  خیش  یلاما »  » باتک رد   - 54  / 771

رفح اپ  نییاپ  رس و  يالاب  تمـسق  زا  ار  ملـسو (2)  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دقرم  هک  يا  هبترم  نیتسخن  دـیوگ :  دوراجلا  یبا 
(3) دوبن .  نآ  رد  یّکش  هک  دش  جراخ  یئوبشوخ  کشم  دندرک ، 

 . 552/22 ح10 راونألا :  راحب  452/1 ح1 ،  یفاکلا :  - 1
 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  دیدج ،  میدق و  پاچ  یسوط » یلاما   » باتک رد  - 2

553/22 ح12 و 191 ح 1. راونألا :  راحب  دیدج ، ) ط   ) و 317 ح 90 میدق ) ط   ) 324 یسوط :  یلاما  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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117 ص :

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  بهو  نب  هیواعم  دسیون :  یم  یفاک »  » باتک رد   - 55  / 772

هنیدم یلاو  هب  هداتسرف و  هنیدم  هب  تالآ  لیاسو و  اب  ار  يراّجن  ماگنه  نیا  رد  دش ،  ّجح  رفـس  مزاع  هیواعم  هک  دوب  يرجه  لاس 41 
 . دنیامن ماش  رد  وا  ربنم  هزادنا  مه  هدنک و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  هک  داد  روتسد 

هیواـعم هب  يا  هماـن  ّیط  ار  ناـیرج  نیا  و  دـندرک ،  يراددوخ  سپ  دـیزرل  نیمز  هدـش و  فوسک  دـننَکب  ار  ربنم  اـت  دنتـساخرب  یتقو 
 . دنتشون

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  سپ  .دـنداد  ماجنا  زین  اهنآ  دوش .  یلمع  یتسیاب  هتفرگ و  میمـصت  رما  نیا  رب  هک  تشون  هیواعم 
.يدید (1) هک  تسا  یلخدم  نامه  رد  ملسو 

 : هدمآ مالسلا  هیلع  يرکسع » نسح  ماما  ریسفت   » باتک رد   - 56  / 773

 ! ادـخ لوسر  يا  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  درک :  ضرع  تساخ و  اپب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مـالغ  ناـبوث ،  يزور 
؟  دوش یم  اپرب  یک  تمایق 

؟  یسرپ یم  نآ  زا  هک  يا  هدرک  هدامآ  يزیچ  هچ  تمایق  يارب  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . مراد یم  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هکنآ  زج  ما  هدرکن  هدامآ  تمایق  يارب  يدایز  لمع  نم  ادخ !  لوسر  يا  تفگ : 

؟  يراد یم  تسود  ار  ادخ  ربمایپ  ردقچ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ریـشمش اب  ارم  رگا  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  نم  بلق  رد  وت  ّتبحم  هتخیگنارب !  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  یـسک  هب  دـنگوس  تفگ : 
رتهب و نم  يارب  دننک  مرن  یگنـس  بایـسآ  اب  دـننازوسب و  شتآ  اب  دـنیامن و  هزیر  هزیر  یچیق  اب  و  دـنربب ، هّرا  اب  و  دـننک ،  هعطق  هعطق 

 . مبایب ینمشد  ای  هنیک و  تنایخ و  تباحصا  تیب و  لها  زا  یکی  هب  تبسن  ای  امش  هب  تبسن  نم  لد  رد  هکنیا  زا  تسا  رتناسآ 

نم دزن  صخـش  نیرت  نمـشد  و  دیراد ،  یم  تسود  رتشیب  ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  دـعب  نم ،  دزن  صخـش  نیرتبوبحم  و 
ار امش  هک  تسا  یسک 

 . 553/22 ح13 راونألا :  راحب  554/4 ح2 ،  یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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118 ص :

 . دزرو یم  ینمشد  تباحصا  زا  یکی  ای  امش  هب  تبسن  دراد و  یمن  تسود 

زا یکی  نمـشد  ای  تنانمـشد ،  اب  نم  ینمـشد  تناتـسود و  هب  ما  هقالع  امـش و  هب  نم  ّتبحم  هقـالع و  هزادـنا  نیا  ادـخ !  لوسر  يا 
نم زا  نیا  زا  ریغ  يرگید  لمع  رگا  و  متـسه ،  دنمتداعـس  دوش  هتفریذـپ  نم  زا  هقالع  ّتبحم و  زا  رادـقم  نیا  رگا  تسا ،  تناتـسود 

امـش و همه  مروآ ،  باـسح  هب  ار  نآ  هک  مرادـن  یلمع  نآ  زج  منک و  داـمتعا  نآ  رب  مناوـتب  هـک  مرادـن  یلمع  نـم  دوـش ،  هتـساوخ 
 . مرادن ار  اهنآ  لامعا  ماجنا  ییاناوت  هچرگ  مراد ،  یم  تسود  ار  تباحصا 

 . هّبحأ نم  عم  همایقلا  موی  ءرملا  ّنإف  رشبأ ،  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . دوش یم  روشحم  دراد  یم  تسود  ار  وا  هک  نآ  اب  یناسنا  ره  تمایق  زور  رد  یتسار  هب  هک  اریز  مهد ،  یم  هدژم  وت  هب 

اهنآ مامت  يراد  هک  یتسود  تالاوم و  نیا  اب  دنک  رپ  ار  یهلا  شرع  ات  نیمز  نایم  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  وت  ناهانگ  رگا  نابوث !  يا 
بورغ ماگنه  هب  گنس  نیمه  يور  زا  دیشروخ  رون  نتفر  دباتب و  نآ  رب  دیشروخ  یتقو  فاص  گنـس  يور  زا  هیاس  نتفر  زا  رتعیرس 

(1) دور .  یم  نیب  زا  باتفآ ، 

زا شترضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دنس (2)  هلسلس  هس  هب  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد   - 57  / 774
 : دومرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدومرف  تیاور  مالسلا  مهیلع  شمارگ  ناردپ 

ّکنإ یسوم ! ای  هیلإ : یلاعت  هَّللا  یحوأف  .ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هُّما  نم  ینلعجا  ّبر ! ای  لاقف : ّلجوّزع  ّهبر  لأس  یـسوم  ّنإ 
.کلذ یلإ  لصتال 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تُّما  زا  ارم  اراگدرورپ !  تفگ :  دومن و  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  انامه 
 . هدب رارق  ملسو 

 . يوش یمن  لیان  ماقم  نیا  هب  وت  یسوم !  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  لاعتم  يادخ 

هَّللا تاولص  اضرلا  هفیحص   » باتک رد  تیاور  نیا  ریظن  دیوگ ) :  هللا  همحر  هدنسیون  )

 . 100/27 ح 61 راونألا :  راحب  370 ح 259 ،  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
 . دوش هعجارم  « 51/1 راونألا :  راحب   » هب تیاور  دانسا  دروم  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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119 ص :

(1) تسا .  هدش  لقن  زین  هلآو » هیلع 

 : دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باحصا  زا  یکی  دسیون :  یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 58  / 775

دورف ردق  بش  رد  هک  ییاهنامه  حور -  ناگتـشرف و  اب  لیئربج  دومرف ،  تلحر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
 . دندمآ دورف  دنیآ -  یم 

رد هک  دـید  ار  اـهنآ  سپ  دـش ،  هدوشگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناگدـید  ماـگنه  نیا  رد  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یم زامن  ترـضح  نآ  رب  وا  اب  و  دـنهد ،  یم  لسغ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  هارمه  هب  نیمز  ات  نامـسآ  هیحان  نیرتـالاب 

 . دننک یم  رفح  ربق  شیارب  دنناوخ و 

هب اهنآ  دنراذگب ،  ربق  رد  ار  ترـضح  نآ  دنتـساوخ  یم  یتقو  درکن ،  رفح  ربق  یـسک  ترـضح  نآ  يارب  اهنآ  زج  ادخ !  هب  دـنگوس 
 . دنداهن ربق  رد  ار  ترضح  نآ  هتفر و  نییاپ  دمآ  دورف  هک  یسک  هارمه 

ار ناگتشرف  هک  دینش  سپ  دش  زاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شوگ  تفگ و  نخـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باوج  رد  ناگتشرف  هک  دینش  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  دنک و  یم  شرافس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن 
سپ وا  هکنیا  زج  تسام ،  بحاص  وت  زا  سپ  وا  انامه  درک ،  میهاوخن  يراذگورف  یـششوک  چیه  زا  وا ) يرای  يارب   : ) دنتفگ ملـسو 

 . دید دهاوخن  مشچ  اب  ار  ام  نیا ،  زا 

هدـهاشم ار  نایرج  نیمه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یماـگنه 
هب تبـسن  نانآ  هک  ییاهراک  نامه  رد  درک  یم  کمک  ناگتـشرف  هب  هک  دـندید  زین  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دـندرک ، 

 . دندوب هداد  ماجنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

امهیلع یلع  ربمایپ و  و  دوب ،  اه  نایرج  نامه  دـهاش  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو 
.دنیامن یم  يرای  ار  ناگتشرف  هک  دید  ار  مالسلا 

نسح یلع و  ربمایپ و  هدوب و  اه  نایرج  نیا  همه  دهاش  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
يرای ار  ناگتشرف  هک  دید  ار  مالسلا  مهیلع 

344/13 ح 354/16 27 ح 39 و راونألا :  راحب   ، 29 مالسلا :  هیلع  اضرلا  هفیحص  31/2 ح 47 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
 . 268/26 ح3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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120 ص :

 . دنیامن یم 

نیسح نسح و  یلع ،  ربمایپ ،  هدوب و  اه  نایرج  نیمه  دهاش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیسر ،  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یتقو 
 . دنیامن یم  يرای  ار  ناگتشرف  هک  دید  ار  مالسلا  مهیلع 

 ، یلع ربمایپ ،  هک  درک  هدهاشم  دید و  ار  اه  نایرج  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یتقو 
 . دنیامن یم  يرای  ار  ناگتشرف  مالسلا  مهیلع  داّجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  ماما 

ات اه  هعقاو  نیا  دومرف و  هدـهاشم  ار  اه  نایرج  نیمه  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتقو 
(1) تسا .  يراج  نادناخ  ام  زا  رفن  نیرخآ 

 : دیوگ هریره  وبا  دسیون :  یم  نیعبرألا » نع  نیعبرألا   » باتک رد   - 59  / 776

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هتـشرف رازه  تسیود  مشـش  نامـسآ  رد  و  رازه ،  دصیـس  مجنپ  نامـسآ  رد  رازه و  دـص  راهچ  مراهچ ،  نامـسآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
 . تسا هدیرفآ 

یلع هالـصلا  ّالإ  بارـشالو  ماعط  مهل  سیل  رُخا  هکئالمو  يرثلا ،  تحت  هالجرو  شرعلا  تحت  هسأر  ًاکلم  هعباـسلا  ءامـسلا  یف  قلخو 
 . هیلاومو هتعیشو  هیّبحمل  رافغتسإلاو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  یلعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

یندیشون اذغ و  هک  هدیرفآ  يرگید  ناگتشرف  تسا و  نیمز  ریز  شیاهاپ  شرع و  ریز  شرس  هک  هدیرفآ  يا  هتشرف  متفه  نامـسآ  رد 
رب ترفغم  بلط  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  تاولـص  طـقف  اـهنآ 

(2) تسا .  ترضح  نآ  نایلاوم  نایعیش و  ناتسود ، 

ثیدح نیا  لیذ  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  و289/27 ح 3 .  513/22 ح 13 ،  راونألا :  راحب  225 ح 17 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1
نینچ هدـنیآ  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  اـی  تسا ،  يوار  نانخـس  زا  تیاور  رخآ  زارف  دـیاش  دـیوگ :  فیرش 

تبسن ترضح  نآ  هب  ًاهابتـشا  نارادرب  هخـسن  دشابن و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  لصا  دراد  ناکما  هک  نیا  ای  دش ،  دهاوخ 
 . دنشاب هداد 

راحب  » رد هک  هدرک  لـقن  تبقنم 88 »  163 هبقنم :  هئاـم   » رد زین  هللا  همحر  ناذاـش  نبا  ار  تیاور  نـیا  ریظن  43 ح 18 .  نیعبرألا :  - 2
 . تسا هدمآ  زین  349/26 ح 22 » راونألا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ :  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یسراف  ناملـس  دسیون :  یم  یعادلا » هّدع   » باتک رد   - 60  / 777
 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو 

تمحرم وا  هب  دشاب  هتـشاد  یگرزب  جیاوح  امـش  يوس  هب  یـسک  رگا  تسا  نیا  هن  رگم  نم !  ناگدنب  يا  دـیامرف :  یم  لاعتم  يادـخ 
ار شتجاح  وا  تعافش  تمارک و  هطساو  هب  امـش  دیامن ،  هطـساو  امـش  يوس  هب  ار  امـش  دزن  رد  درف  نیرتبوبحم  هکنآ  زج  دینک  یمن 

!؟  دیروآ یمرب 

هیلع یلع  شردارب  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم ؛  دزن  اـهنآ  نیرترب  مدرم و  نیرت  یمارگ  اـنامه  دـینادب !  دیـشاب و  هاـگآ 
 . دنتسه نم  يوس  هب  ندیسر  هلیسو  هک  یناسک  دنتسه ،  وا  زا  دعب  ناماما  مالسلا و 

ام نسحأ  هل  اهـضقأ  نیرهاطلا  نیبّیطلا  هلآو  دّـمحمب  اهررـض  فشک  دـیری  هیهاد  هتهدوأ  اهعفن  دـیری  هجاـح  هتّمه  نم  ینعدـیلف  ـالأ 
 . هیلع قلخلا  ّزعأب  نوعفشتست  نم  اهیضقی 

یم هدروخ  وا  هب  یتخس  ررـض  هدش و  شریگنماد  یتخـس  لکـشم  ای  دوش  هدروآرب  دهاوخ  یم  دراد و  یتجاح  هک  ره  دیـشاب !  هاگآ 
نیرتهب هب  ار  وا  تجاح  ات  دـناوخب ،  وا  هزیکاپ  كاپ و  نادـناخ  دّـمحم و  هب  ارم  دراوم  نیا  رد  دـیاب  ددرگ  فرطرب  شررـض  دـهاوخ 

 . میامن هدروآرب  دنک ،  هدروآرب  وا  سک  نیرتزیزع  هک  یهجو 

زا ارچ  هَّللادبعابا !  يا  دنتفگ :  دـندوب  هتفرگ  رخـسمت  داب  هب  ار  ناملـس  هک  یلاح  رد  ناقفانم  ناکرـشم و  زا  یهورگ  ماگنه ،  نیا  رد 
؟  دهد رارق  هنیدم  مدرم  نیرتدنمتورث  ار  وت  اهنآ  تعافش  هب  یهاوخ  یمن  ادخ 

هک ناراوگرزب -  نآ  هلیسو  هب  نم  متساوخ .  ار  ایند  کلم  همه  زا  رتهب  رتدنمدوس و  رتگرزب ،  لاعتم ،  دنوادخ  زا  نم  تفگ :  ناملس 
رازگـساپس وا  ياهتمعن  رب  هک  یلد  و  تسادخ ،  يانث  دمح و  يایوگ  هک  ینابز  نم  هب  دـنوادخ  هک  متـساوخ  داب  نانآ  رب  ادـخ  دورد 

نم تساوخرد  هب  زین  لاعتم  يادـخ  دـیامرف ،  تیانع  دـشاب ،  ابیکـش  رباص و  گرزب  ياهیتخـس  اهالب و  ربارب  رد  هک  یندـب  و  تسا ، 
دص ماقم ،  نآ  و  دومن ،  تیانع  ارم  هتساوخ  داد و  تبثم  خساپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1137 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :

(1) تسا .  رتهب  شتاریخ  تاناکما و  همه  اب  ایند  کلم  زا  هبترم  رازه  رازه 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  رباج  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 61  / 778

لاعتم يادخ  دیامرف .  تیانع  وا  هب  ار  ناگدنب  نانخس  ندینش  هزاجا  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ناگتشرف ،  زا  يا  هتـشرف 
 . دومرف اطع  ار  وا  هتساوخ  زین 

رب دنوادخ  مالس  دورد و  « ؛ » مّلسو هتیب  لهأو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلص   : » دیوگ یم  هک  ینمؤم  ره  هداتـسیا و  تمایق  زور  ات  هتـشرف  نیا 
 . وت رب  مالس  و  دیوگ :  یم  هتشرف  نیا  داب ، » مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  دّمحم و 

يارب ینالف  ادخ !  لوسر  يا  دیوگ :  یم  درب و  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  هب  ار  نمؤم  نآ  ماغیپ  هتـشرف  هاگنآ 
 . داتسرف مالس  امش 

(2) وا .  رب  مالس  دیامرف :  یم  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

افولا  » باتک رد  دیعس  وبا  دسیون :  یم  هّینامعن » راونا   » باتک رد  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیس  رّحبتم  ثّدحم  راوگرزب ،  دّیس   - 62  / 779
 : دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یفطصملا » فرشل 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . دیتسرفب تاولص  دایز  نم  يارب  هالصلا ؛  َّیلع  اورثکأ 

؟  دسر یم  امش  هب  تاولص  دیدش  ادج  ام  زا  هکنآ  زا  سپ  ایآ  مدرک :  ضرع 

شجات هک  تسا  یسورخ  لکش  هب  وا  هدومن ،  لّکوم  نم  ربق  هب  ار  لیئاصلص »  » مانب يا  هتشرف  لاعتم  يادخ  یلع !  يا  يرآ !  دومرف : 
رد يرگید  قرـشم ،  رد  یکی  دـنک  زاب  هاگره  هک  دراد  لاب  هس  وا  تسا ،  متفه  نیمز  ریز  رد  وا  ياهاپ  ناـمحر و  يادـخ  شرع  ریز 

 : دیوگ يا  هدنب  هک  یماگنه  دوش .  یم  رشتنم  نم  نیمز  رب  یمّوس  برغم و 

َتْمَّحَرَتَو َتْکَرابَو  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم ،  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

 . تشذگ دّلجم  نیمه  رد ص 69 ح 722  تیاور  نیا   . 151 یعادلا :  هّدع  - 1
 . تشذگ دّلجم  نیمه  نمض ح 723  رد ص 70  تیاور  نیا  181/100 ح 2 .  راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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« . ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِإ  َمیهاْربِإ  ِلآَو  َمیهاْربِإ  یلَع 

 ، يا هدومن  مّحرت  هداد و  تکرب  هداتـسرف ،  دورد  وا  نادناخ  میهاربا و  رب  هک  نانچ  تسرف ،  دورد  وا  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ! »
« . یتسه دوج  مرک و  هنوگ  ره  أشنم  هدیدنسپ و  لصف  ره  زاغآرس  وت  هک  اریز 

 : دیوگ یم  دنارتسگ و  یم  نم  ربق  يور  ار  شلاب  هاگنآ  دراد ،  یمرب  نیمز  زا  هدنرپ  ندـیچ  هناد  دـننامه  ار  تاولـص  نیا  هتـشرف  نآ 
 . داتسرف مالس  دورد و  وت  يارب  ینالف ،  دنزرف  ینالف  دّمحم !  يا 

تـسیب دوش و  یم  هتـشون  هنـسح  رازه  تسیب  وا  يارب  دوش و  یم  هتـشون  ییوبـشوخ  کشُم  اب  رون  زا  يا  هبیتک  رد  تاولـص  نیا  سپ 
(1) دوش .  یم  هتشاک  تخرد  رازه  تسیب  تشهب ) رد   ) وا يارب  ددرگ و  یم  كاپ  شلامعا  همان  زا  هانگ  رازه 

: دیوگ کلام  نب  سنا  دسیون :  یم  لاصخ »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 63  / 780

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . همایقلا موی  یتّمُال  یتعافشل  یتوعد  تأبخأ  دقو  ًالؤس  لأس  دقو  اهب  اعد  دق  هوعد  ّیبن  ّلکل 

هدرک یم  تساوخرد  ار  دوخ  تجاح  دناوخ و  یم  ار  ادخ  هدرک و  اعد  نآ  اب  هک  تشاد  دوجو  یـصوصخم  ياعد  يربمایپ  ره  يارب 
(2) ما .  هدرک  هریخذ  زیخاتسر  زور  رد  متُّما  تعافش  يارب  ار  میاعد  نم  یلو  تسا ؛ 

 : دیوگ ریثک  نب  میهاربا  نبا  دّمحم  دسیون :  یم  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  نب  ّیلع  یبا  خیش   - 64  / 781

وبا يا  تفگ :  وا  هب  یمـشاه  یـسوم  نب  یـسیع  میتفر ،  شتدایع  هب  يا  هّدـع  اب  هک  دوب  راضتحا  لاـح  رد  یناـه  نب  نسح  ساؤن  وبا 
دنوادخ وت و  نایم  يا و  هتفرگ  رارق  ترخآ  زور  نیتسخن  ایند و  زور  نیسپاو  رد  وت  زورما  یلع ! 

 . 132/1 هّینامعنلا :  راونألا  - 1
 . 34/8 ح1 راونألا :  راحب  29/1 ح 103 ،  لاصخلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . نک هبوت  ادخ  يوس  هب  تسا ،  یمیارج  ناهانگ و  لاعتم 

 . دیناشنب ارم  تفگ :  ساؤن  وبا 

زا ینانب  تباث  تفگ :  نم  هب  هملـس  نب  داّمح  هک  یتسار  هب  یناسرت ؟  یم  لاعتم  يادـخ  زا  ارم  وت  ایآ  تفگ :  تسـشن ،  هک  یماگنه 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ :  سنا  هک  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا 

 . همایقلا موی  یتُّما  نم  رئابکلا  لهأل  یتعافش  تّأبخ  انأو  هعافش ،  ّیبن  ّلکل 

هریخذ دنشاب  هدش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  متُّما  زا  یناسک  يارب  تمایق  زور  رد  ار  متعافـش  نم  تسا ،  یتعافـش  يربمایپ  ره  يارب 
 . ما هدرک 

(1) مشابن ؟  اهنآ  ءزج  نم  هک  ینک  یم  نامگ  نانچ  وت  ایآ 

 : دسیون یم  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 65  / 782

لقن مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  مهیلع  شمارگ  ناردپ  زا  زین  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  نامیلـس  نب  دواد 
 : دومرف شترضح  هک  دنک  یم 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هتملظم تناک  نمو  انباجأف ،  اهیف  انمکح  ّلجوّزع  هَّللا  نیبو  هنیب  امیف  هتملظم  تناک  نمف  انتعیـش ،  باسح  اـنّیلو  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ 
 . حفصو افع  نم  ّقحأ  اّنک  اننیبو  هنیب  امیف  هتملظم  تناک  نمو  انل ،  تبهوف  اهانبهوتسا  سانلا  نیبو  هنیب  امیف 

يرواد نآ  دروم  رد  ام  دشاب  یهانگ  شیادخ  وا و  نایم  هک  ره  سپ  دوش ،  یم  راذگاو  ام  هب  نامنایعیش  یـسرباسح  زیخاتـسر ،  زور 
 . دوش یم  هتفریذپ  نآ  مینک  يرواد  ام  هچ  ره  و  مییامن ،  یم 

نایم هک  ره  و  دنـشخب ،  یم  ام  رطاخ  هب  ار  وا  مییامن و  یم  شـشخب  وفع و  بلط  مدرم  زا  دـشاب ،  یهاـنگ  مدرم  وا و  ناـیم  هک  ره  و 
 ، دشاب هتشاد  یهانگ  ام  شدوخ و 

 . 365/11 ح6 لئاسولا :  كردتسم  40/8 ح 21 و 238/49 ح 8 ،  راونألا :  راحب  سلجم 13 ،  380 ح 66  یسوط :  یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) میشخبب .  هدرک و  وفع  وا  زا  هک  میرتراوازس  ششخب  وفع و  رب  همه  زا  ام 

هدیسرن ینالقع  دشر  هب  ینعی  دنرصاق  هک  دنتسه  ینایعیـش  فیرـش ،  تیاور  نیا  رد  تعافـش  وفع و  دروم  دیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . دنشاب هدرک  زواجت  مدرم  سومان  ضرِع و  قوقح ،  هب  دمع  يور  زا  دنرّصقم و  هک  یناسک  هن  دنا ،  هدیمهفن  دنا و 

ماجنا رد  ناسنا  دنـشاب  هداد  هزاجا  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  هنرگ  دـنوش و  یمن  روکذـم  تیاور  لـماش  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
 . تسا حیبق  یلقع  رظن  زا  مه  نیا  دشاب ،  دازآ  جرم  جره و  داجیا  ناهانگ و  تشز ،  ياهراک 

زا دسیون :  یم  راونألا »  » باتک رد  هللا  همحر  یناث  دیهش  داتـسا  يرکب ،  نسحلاوبا  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » باتک رد   - 66  / 783
 : دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

نیا و  دوب ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  شبیبح  رون  دیرفآ  هک  ار  يزیچ  نیتسخن  سپ  دوبن ،  وا  اب  يزیچ  دوب و  لاعتم  دنوادخ 
 ، خزود تشهب ،  ملق ،  حول ،  نیمز ،  اهنامسآ ،  یـسرک ،  شرع ،  بآ ،  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  راهچ  رما 

 . دوب اّوح  مدآ و  ترضح  ناگتشرف ، 

رد لاس  رازه  كاپ  رون  نآ  دیرفآ ،  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ام  ربمایپ  كاپ  رون  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه 
 . دومن یم  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  تفگ و  یم  یهلا  حیبست  ّتیدحا  دنوادخ  هاگشیپ 

 : دومرف یم  درک و  یم  تمحر  رظن  وا  هب  زین  لاعتم  دنوادخ 

نمو هتببحأ ،  کّبحأ  نم  كالفألا ،  تقلخ  ام  كالول  یلالجو  یتّزعو  یقلخ ،  نم  یتریخ  تنأو  دیرملاو ،  دارملا  تنأ  يدـبع !  ای 
 . هتضغبأ کضغبأ 

نایم زا  نم  هدیزگرب  ییوت  یتسه ،  نم  دیرم  دارم و  وت  نم !  هدنب  يا 

455/4 ح3. ناهرب :  ریسفت  40/8 ح 24 و 98/68 ح 1 ،  راونألا :  راحب  58/2 ح 213 ،  مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
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یم تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  وت  هک  ره  مدـیرفآ ،  یمن  ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  ملالج !  تّزع و  هب  دـنگوس  مناگدـیرفآ ، 
 . میامن یم  ینمشد  وا  اب  دزرو  ینمشد  وت  اب  هک  ره  مراد و 

 ، رون نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  دیـشک ،  الاب  شوترپ  عاعـش و  دیـشخرد و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رون  ماـگنه ،  نیا  رد 
 . دیرفآ باجح  هدزاود 

، توربج باجح  سپـس  تبیه ، باجح  سپـس  تّزع ، باجح  سپـس  تمظع ،  باجح  سپـس  تردـق ،  باـجح  تسخن ؛  باـجح 
باجح سپس  تعفر ،  باجح  سپس  تلزنم ، باجح  سپس  ءایربک ،  باجح  سپـس  تّوبن ،  باجح  سپـس  تمحر ، باجح  سپس 

 . تمارک تعافش و  باجح  سپس  تداعس ، 

رد دش  دراو  شترضح  رون  دوش ،  تردق  باجح  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رون  ات  داد  روتـسد  لاعتم  يادخ  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  هدزاود  و  هبترمدنلب » يادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » یلعألا ّیلعلا  ناحبس   : » تفگ یم  هک  یلاح 

« یفخأو ّرسلا  ملاع  ناحبس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  شترضح  رون  ددرگ ،  تمظع  باجح  دراو  ات  داد  روتسد  لاعتم  يادخ  سپس 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  هدزای  دیدرگ و  باجح  نآ  دراو  ناهن » زار و  زا  هاگآ  يادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛

رازه هد  و  هدنـشخب » هاشداپ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » ناّنملا کلملا  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دـش  تّزع  باجح  دراو  هاـگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس 

هک يزاین  یب  يادـخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » رقتفیال ّینغ  وه  نم  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دـش  تبیه  باـجح  دراو  هاـگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  هن  و  ددرگن » دنمزاین  زگره 

و راوگرزب » میرک و  يادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » مرکألا میرکلا  ناحبس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  توربج  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  تشه 

شرع راـگدرورپ  تسا  هّزنم  كاـپ و  « ؛ » میظعلا شرعلا  ّبر  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  دـش  تـمحر  باـجح  دراو  هاـگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  تفه  و  میظع »
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وت راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » نوفـصی اّمع  هّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  تّوبن  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  شش  و  دنیامن » فصو  ناگدننک  فصو  هچنآ  زا  تّزع -  راگدرورپ  - 

« رت گرزب  میظع و  يادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » مظعألا میظعلا  ناحبس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  ییایربک  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  جنپ  و 

راهچ و  میرک » اناد و  يادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » میرکلا میلعلا  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  تلزنم  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه 

بحاص هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » توکلملاو کلملا  يذ  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  تعفر  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  هس  و  تسا » توکلم  کلم و 

همه هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  « ؛ » لوزیالو ءایشألا  لیزی  نم  ناحبس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  تداعس  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  ود  و  ددرگ » لیاز  شدوخ  هکنآ  یب  درب  یم  نیب  زا  ار  زیچ 

تسا هّزنم  كاپ و  « ؛ » میظعلا هَّللا  ناحبس  هدمحبو ،  میظعلا  هَّللا  ناحبـس   : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  تعافـش  باجح  دراو  هاگنآ 
 . دنام اجنآ  رد  لاس  رازه  و  میظع » يادخ  تسا  هزنمو  كاپ  میتسه ،  ایوگ  وا  شیاتس  دمح و  هب  گرزب و  يادخ 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هک دوب  یمولع  ایرد ،  ره  رد  هک  دیرفآ ،  رون  يایرد  تسیب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رون  زا  لاعتم  يادـخ  هاگنآ 
 . درادن یهاگآ  نآ  زا  سک  چیه  لاعتم  يادخ  زج 

 . دش دراو  سپ  وش ،  تّزع  يایرد  دراو  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رون  هب  لاعتم  يادخ  سپس 

 . دش دراو  سپ  وش ،  ربص  يایرد  دراو  دومرف :  هاگنآ 

سپس عضاوت ،  يایرد  دراو  سپس  وش ،  عوضخ  يایرد  دراو  دومرف :  هاگنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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سپـس ینمادـکاپ ،  اوقت و  يایرد  سپـس  يرابدرب ،  ملح و  يایرد  سپـس  افو ،  يایرد  سپـس  يدونـشخ ،  تیاـضر و  ياـیرد  دراو 
يایرد سپـس  ینوزف ، دـیزم و  يایرد  سپـس  لمع ،  ياـیرد  سپـس  هباـنا ،  هبوت و  ياـیرد  سپـس  یهلا ، )  ) تیـشخ سرت و  ياـیرد 

 . دیدرگ ایرد  تسیب  دراو  ماجنارس  ات  ایح ،  يایرد  سپس  تنایص ، يایرد  سپس  تیاده ،

رورـس يا  و  نم !  بیبح  يا  دومرف :  لاعتم  يادخ  دمآ ،  نوریب  ایرد  نیرخآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
 . یتسه رشحم  زور  عیفش  وت  مناربمایپ !  نیرخآ  يا  و  میاهدیرفآ !  نیتسخن  يا  و  مناربمایپ ! 

تسیب و دـص و  کی  دادـعت  هب  یتارطق  تساخرب  یتقو  داتفا ،  هدجـس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رون  عقوم ،  نیا  رد 
 . دیرفآ يربمایپ  شترضح  رون  زا  هرطق  ره  زا  لاعتم  يادخ  دیکچ ؛ نیمز  رب  شکرابم  ندب  زا  رازه  راهچ 

نامه دـندومن ،  یم  فاوط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رون  درگ  نانآ  دـندیدرگ ،  لماک  راونا  تقلخ  هک  یماگنه 
ترـضح شیاتـس  دمح و  هب  هدومن و  حیبست  ار  يادخ  نانآ  دـننک ،  یم  فاوط  مارحلادجـسم  رد  ادـخ  هناخ  رود  نایجاح  هک  هنوگ 

 : دنتفگ یم  هدش و  لوغشم  یلاعت  يراب 

 . رقتفیال ّینغ  وه  نم  ناحبس  لجعیال ، میلح  وه  نم  ناحبس  لهجیال ،  ملاع  وه  نم  ناحبس 

كاپ و درادـن ،  باتـش  زگره  تسا و  رابدرب  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  درادـن ،  ینادان  زگره  تساناد و  هک  نآ  تسا  هزنم  كاـپ و 
 . درادن زاین  زگره  تسا و  زاین  یب  هک  نآ  تسا  هزنم 

؟  متسیک نم  دیسانش  یم  ایآ  دومرف :  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  ماگنه ،  نیا  رد 

 : تفگ هتفرگ و  یشیپ  رگید  راونا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  سّدقم  رون 

« . كولملا کلمو  بابرألا  ّبر  کل ،  کیرشال  كدحو  تنأ ،  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هَّللا  تنأ  »

« . یکولم هاشداپ  بابرا و  راگدرورپ  يرادن ،  کیرش  هک  يا  هناگی  تسین ،  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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زا تُّما  نیرتهب  وت  تُّما  یتسه ،  متاقولخم  نیرتهب  نم و  بیبح  نم ،  هدـیزگرب  وت  دـمآ :  ادـن  قح  ترـضح  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد 
 . تسا نامدرم  نایم 

اب سپ  دومن .  میـسقت  شخب  ود  هب  ار  نآ  دیرفآ و  يرهوگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رون  زا  لاعتم  يادـخ  هاگنآ 
تسیرگن و مّود  شخب  هب  ینابرهم  تقفـش و  هدید  اب  تشگ و  نیریـش  ياراوگ  بآ  نآ ،  تسیرگن و  تسخن  شخب  هب  تبیه  هدـید 
زا دیرفآ و  ار  حول  یـسرک ،  رون  زا  دیرفآ و  ار  یـسرک  شرع ،  رون  زا  و  دش ،  راوتـسا  بآ  يور  رب  نآ  و  دـیرفآ ،  ار  شرع  نآ ،  زا 

 . سیونب ارم  یگناگی  دیحوت و  دومرف : ملق  هب  دیرفآ و  ار  ملق  حول ،  رون 

 . سیونب دومرف :  دمآ  شوه  هب  نوچ  تشگ ،  شوهیب  لاس  رازه  لاعتم  يادخ  مالک  نیا  زا  ملق 

 : دومرف مسیونب ؟  هچ  اراگدرورپ !  درک :  ضرع 

« . هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  «ال 

« . تسادخ ربمایپ  دّمحم ،  تسین ،  ادخ  زج  يدوبعم  »

 : تفگ داتفا و  هدجس  هب  دینش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  كرابم  مان  ملق  هکنیمه 

« . مظعألا میظعلا  ناحبس  راّهقلا  دحاولا  ناحبس  »

« . تسا رتگرزب  میظع و  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  تسا ،  راّهق  هناگی و  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  »

« . هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  ال   : » تشون تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 

هدرک نیرق  تدای  هب  ار  شدای  تمان و  هب  ار  شمان  هک  تسا  یسک  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  اراگدرورپ !  تفگ :  هاگنآ 
؟  يا

 . بیبحو عیفشو  رینم ،  جارسو  ریذنو  ریشب  وهف  هلجأل ،  ّالإ  یقلخ  تقلخ  الو  کتقلخ ،  ام  هالولف  ملق !  ای  دومرف :  لاعتم  يادخ 

 ، ناشخرد غارچ  هدـنناسرت ،  هدـنهد ،  هدژم  وا  وا ،  رطاخ  هب  زج  مدـیرفاین  ار  متاـقولخم  و  مدـیرفآ ،  یمن  ار  وت  دوبن  وا  رگا  ملق !  يا 
 . تسا بیبح  عیفش و 

 ! ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ :  دیدرگ و  هتفکش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  دای  ینیریش  زا  ملق  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 

 . داب وت  رب  نم  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دومرف :  لاعتم  يادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . دیدرگ بجاو  نآ  خساپ  ّتنس و  مالس  تهج ،  نیمه  هب  و 

 . سیونب منیرفآ ،  یم  تمایق  زور  ات  نم  هچنآ  ارم و  ردق  اضق و  دومرف :  لاعتم  يادخ  هاگنآ 

بلط شتُّما  يارب  هداتسرف و  تاولص  تمایق  زور  ات  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  دیرفآ  ار  یناگتشرف  لاعتم  يادخ  سپس 
 . دنیامن شزرمآ 

 - 1 دومن :  نییزت  زیچ  راهچ  اب  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  تشهب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رون  زا  لاعتم ،  يادـخ  هاگنآ 
 . تناما تواخس 4 -  تلالج 3 -  میظعت 2 - 

 .... ثیدح رخآ  ات  تسیرگن .  تبیه  هدید  اب  رهوگ  نآ  هدنام  یقاب  هب  سپس  داد ،  رارق  شناگدننک  تعاطا  ایلوا و  يارب  ار  نآ  و 

(1) میدروآ .  زاین  هزادنا  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  ینالوط  لّصفم و  تیاور  نیا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یلع  نب  دمحا  دسیون :  یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد   - 67  / 784

رون نآ  زا  اهرون  همه  هک  دیرفآ  ار  راونألا  رون  و  دیرفآ ،  ار  ناکم  هدیدپ و  سپـس  دوبن ،  يا  هدیدپ  چـیه  دوب و  لاعتم  يادـخ  انامه 
 . دومن يراج  راونألا ) رون   ) نآ رد  هتفای  رون  نآ  زا  اهرون  همه  هک  دوخ  رون  زا  و  تفرگ ، 

 . امهلبق نّوک  یشال ء  ذإ  نیلَّوأ ،  نیرون  الازی  ملف  مالسلا  امهیلع  ًاّیلعو  ًادّمحم  هنم  قلخ  يّذلا  رونلا  وهو 

 . مالسلا امهیلع  بلاط  یبأو  هَّللادبع  یف  نیرهاط ،  رهطأ  یف  اقرتفا  یّتح  هرهاطلا ،  بالصألا  یف  نیرّهطم  نیرهاط  نایرجی  الازی  ملف 

نیتسخن رون  ود  هتسویپ  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  سپ  دیرفآ .  نآ  زا  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  هک  تسا  يرون  نامه  نآ  و 
 . دوب هدماین  دوجو  هب  يزیچ  اهنآ  زا  شیپ  اریز  دندوب ، 

رد هکنیا  ات  دندوب  كاپ  ياهبلص  رد  هزیکاپ  كاپ و  هراومه  راوگرزب ،  ود  نآ  و 

 . 28/15 ح 48 و 198/57 ح 145 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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(1) دنتشگ .  ادج  مه  زا  مالسلا  امهیلع  بلاطوبا  هَّللادبع و  بلص  رد  ینعی  اهنآ  نیرتکاپ 

 ، هدوب هدشن  قلخ  تانکمم  زا  يزیچ  ینعی  دوبن » يا  هدیدپ  چـیه  هک  نامز ،  نآ  رد   : » دـیامرف یم  هک  نیا  دـیوگ :  هللا  همحر  ّفلؤم 
 . تسا نئاک »  » ینعم هب  ردصم  لاق -  لیق و  دننامه  ناک - »  » ایوگ

اب ار  قیالخ  حاورا  هک  تسوا  هک  اریز  دشاب ،  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رون  نامه  نیتسخن ،  راونألا » رون   » زا دارم  دیاش  و 
 . تساهنآ ییاغ  ّتلع  تادوجوم و  شیادیپ  ببس  هک  تسومه  هکلب  دومن ،  نشور  ینارون و  فراعم  تایاده و  تالامک ،  مولع ، 

« . راونألا رون   » رد ینعی :  دومن » يراج  نآ  رد  : » دیامرف یم  هک  نیا  و 

تاضافا و زا  هک  ناحبـس  يادخ  تاذ  رون  زا  ینعی :  هتفای » رون  نآ  زا  اهرون  همه  هک  دوخ ،  رون  زا   : » دیامرف یم  هک  نیا  زا  روظنم  و 
نامه رون » نآ  زا   : » دیامرف یم  هک  نیا  زا  روظنم  و  تسا ،  هتفای  رون  نآ  زا  زین  روبزم  راونألا  رون  یّتح  راونا  همه  هک  تسوا  يایادـه 

 . تسا نیتسخن » راونألا  رون  »

نآ زا  هک  ییاـه  ناـمه  اـهنآ ،  رون  زا  شیپ  ینعی  دوب » هدـماین  دوجو  هب  يزیچ  اـهنآ  زا  شیپ  اریز   : » دـیامرف یم  هک  نیا  زا  روظنم  و 
تـسا ناشدوخ  نامز  رد  اهنآ  ندوب  هزیکاپ » كاپ و   » زا روظنم  و  دیرفآ ،  حاورا  تاوذ  زا  تسخن  رون  نیا  هک  نیا  ای  دندش .  هدیرفآ 

.

 : هدمآ یتیاور  رد   - 68  / 785

 . ناکمإلا ملاع  هب  ینعی  ربکألا  قمعلا  ألم  یّتح  هرون  قرشأ  ًارینم  ًاجارس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادّمحم  هَّللا  قلخ  اّمل 

هک نیا  ات  دیبات  شرون  دیرفآ ،  نشور  یغارچ  تروص  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  لاعتم  يادـخ  هک  یماگنه 
 . تفرگ ارف  ار  ناکما  ملاع  شرون 

 . 196/57 ح 143 راونألا :  راحب  441/1 ح 9 ،  یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 « رعش » 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رون  تاذلا  یلجم  ناک  دقو 

هظحل ّلک  یف  هَّللا  مالس  هیلع 

هرون نمیهملا  هَّللا  قتف  دقو 

هقیقح ّلکو  مسا  ّلک  رهظیل 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  حور  هَّللا  تافص  یلجمو 

هّیربلا ّلک  حاورأ  هب  ناکو 

 . داب وا  رب  ادخ  مالس  هظحل  ره  رد  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رون  تاذ ،  هدنهد  هولج  یتسار  هب 

راکشآ نآ  زا  ار  تقیقح  ره  مسا و  ره  هک  نیا  ات  تفاکش  ار  ترضح  نآ  رون  نابهگن ) دهاش و   ) نمیهم ِلاعتم  دنوادخ  یتسار  هب  و 
 . دیامن

 . تسوا حور  زا  تادوجوم  همه  حور  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  حور  دنوادخ ،  تافص  هدنهد  هولج  و 

ًادَـغَر ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُکَف  َهَیْرَْقلا  ِهِذـه  اُولُخْدا  اَْـنُلق  ْذِإَو  هفیرـش «  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما   - 69  / 786
نیا رد  میتفگ  هک  ار  یناـمز  دـیروآ ) داـی  هب   ) و « ؛  (1) َنینِـسْحُْملا » ُدیزَنَـسَو  ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  ًادَّجُـس  َباْبلا  اُولُخْداَو 

عوشخ عوضخ و  اب  سّدقملا ) تیب  دبعم   ) رد زا  و  دـیروخب ؛  دـیهاوخ  یم  هک  اج  ره  زا  نآ  ناوارف  ياهتمعن  زا  و  دـیوش ،  دراو  رهش 
يرتشیب شاداپ  ناراـکوکین  هب  يدوز  هب  میـشخبب و  ار  امـش  ناـهانگ  اـت  زیرب !  ار  اـم  ناـهانگ  ادـنوادخ )!   : ) دـییوگب دـیوش و  دراو 

 : دومرف یم  داد ، » میهاوخ 

اولخدا : » میتفگ امش  ناکاین  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  ، » مکفالـسأل انلق » ذإ   » دیروآ رطاخ  هب  لیئارـسا !  ینب  يا  دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ 
« هیت  » يارحص زا  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  ینامز  نآ  رد  نیا  و  دیوش ،  تسا -  ماش  ياهرهـش  زا  هک  احیرأ - »  » هیرق دراو  « » هیرقلا هذه 
«، تمحز نودب  دـیهاوخب  هک  اج  ره  « ؛» ًادـغر متئـش  ثیح  «، » هیرق نآ  ناوارف  ياهتمعن  زا  دـیروخب  سپ  « » اهنم اولکف  ، » دـنوش جراخ 

.دیوش هیرق  رد  دراو  عوشخ  عوضخ و  اب  و  » ؛» ًادّجس بابلا  اولخداو  »

دز ار  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  ترضح  كرابم  لاثمت  هیرق ،  ِرد  رب  لاعتم  دنوادخ 

 . هیآ 58 هرقب ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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دای هب  دـنیامن و  هزات  دـننک و  دـیدجت  ناـشدوخ  رب  ار  تعیب  و  دـننک ،  هدجـس  لاـثمت  نیا  مارتحا  هب  دـنوادخ  يارب  اـت  داد  روتـسد  و 
اولوقو  . » تسا هدش  هتفرگ  راوگرزب  ود  نآ  يارب  اهنآ  زا  هک  ار  ینامیپ  دهع و  نآ  دنروآ  دایب  ات  و  دنـشاب ،  راوگرزب  ود  نآ  تالاوم 

 : دییوگب ینعی  هّطح ؛ »

 . انتآئّیسل وحمو  انبونذل  هّطح  امهتیالول  انداقتعاو  مالسلا  امهیلع  یلعو  دّمحم  لاثمل  ًامیظعت  یلاعت  هَّلل  اندوجس  ّنإ 

ثعاب هک  تساهنآ  تیالو  هب  ام  داقتعا  تسا و  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  لاثمت  هب  میظعت  رطاخ  هب  دنوادخ  يارب  ام  هدجـس  انامه 
 . تساهنآ نتفر  نیب  زا  ام و  ناهانگ  شزیر 

ار امش  هتشذگ  ناهانگ  راثآ  و  میزرمآ » یم  ار  امش  هتـشذگ  ناهانگ  راک ،  نیا  اب  ام  « ؛ » مکایاطخ مکل  رفغن   : » دومرف لاعتم  دنوادخ 
یناهانگ امش ،  زا  هک  یـسک  ینعی  داد » میهاوخ  يرتشیب  شاداپ  ناراکوکین  هب  يدوز  هب  و  « ؛ » نینـسحملا دیزنـسو  ، » میرب یم  نیب  زا 

هب ام  دنامب ،  راوتسا  تباث و  هتسب  ادخ  اب  تیالو -  هب  تبسن  هک -  ینامیپ  رب  دوشن و  بکترم  دنهد  یم  ماجنا  تیالو  نیفلاخم  هک  ار 
 : دـیامرف یم  هک  لاعتم  يادـخ  راتفگ  يانعم  تسا  نیا  میهد و  یم  يدایز  ياهـشاداپ  تاجرد و  لمع ،  نیا  رطاـخ  هب  يدارفا  نینچ 

(1) داد .» میهاوخ  يرتشیب  شاداپ  ناراکوکین  هب  يدوز  هب  و  « ؛ » نینسحملا دیزنسو  »

 : دیوگ باتع  نب  دمحا  دسیون :  یم  تارف » ریسفت   » باتک رد   - 70  / 787

 : دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 . هّلک ملعلا  نم  هاطعأ  ّهنإف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  الخ  ام  هضعب ،  ملعلا  نم  هاطعأ  ّالإ  ًاّیبن  هَّللا  ثعب  ام 

وا هب  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زجب  داد ،  وا  هب  ار  ملع  زا  یـشخب  هکنآ  زج  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 
 . دومن اطع  ار  ملع  مامت 

« . زیچ همه  رگنایب  « ؛  (2) ْیَش ٍء » ِّلُِکل  ًاناْیِبت   : » دومرف و 

 ، نمض ح 19  183/13 راونألا :  راـحب  62/1 ح 39 ،  تایآلا :  لـیوأت  259 ح 127 ،  مالسلا :  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  - 1
 . تسخن ح1 شخب   102/1 ناهرب :  ریسفت 

 . هیآ 89 لحن ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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« . میتشون يزیچ  ره  زا  حاولا  رد  وا  يارب  و  « ؛  (1) ْیَش ٍء » ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  یف  َُهل  اْنبَتَکَو   : » دومرف نارگید ) دروم  رد   ) و

« تسا باتک  ملع  ياراد  هک  یسک   : » دومرفن و  تشاد . » باتک  زا  یشناد  هک  یسک  « ؛  (2) ِباتِْکلا » َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا   : » دومرف و 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دروم  رد  یلو  تسا ؛ » باتک  ملع  زا  یشخب  وا  دزن  رد  هک  یسک   : » دومرف هکلب  ، 

؛  (3) انِدابِع » ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  »

« . میداد ثرا  هب  نامدوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  باتک  نیا  سپس  »

 . دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  هک  میتسه  هدیزگرب  هداوناخ  نامه  ام  و  تسا ،  مولع  همه  هب  طوبرم  نایب  نیا  و 

ارم شناد  اراگدرورپ ! « ؛  (4) ًاْملِع » ینْدِز  ِّبَر   : » دومرف یم  ادـخ  زا  دوخ  ياضاقت  رد  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  و 
« . نک نوزفا 

ایانملا انملع  ملعلا  اذـهف  انریغ ،  ءایبنألا  هّیّرذ  الو  ءایـصوألاو  ءایبنألا  نم  ٍدـحأ  دـنع  نکی  مل  يذـّلا  ملعلا  نم  اندـنع  یّتلا  هدایزلا  یهف 
 . باطخلا لصفو  ایالبلاو 

ام زج  نانآ  هّیرذ  رد  هن  ناربمایپ و  يایـصوا  زا  کی  چیه  رایتخا  رد  هک  تسا  یملع  و  تسام ،  دزن  رد  هک  تسا  شیازفا  نامه  نیا  و 
(5) تسا .  لطاب ) ّقح و  ندرک  ادج   ) باطخلا لصف  اهریم و  گرم و  اهالب ،  زا  ام  شناد  ملع و  نامه  ملع ،  نیا  و  تسا .  هدوبن  ، 

 : دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش  دسیون :  یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد   - 71  / 788

ار بش  نیرتزارد  یتحاران  تّدش  زا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دومرف ،  تلحر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
 ، دیشک یم  شود  رب  ار  اهنآ  هک  ینیمز  دوب و  ناشرس  يالاب  هک  ینامسآ  هودنا ،  مغ و  یتحاران و  راشف  زا  و  دندینارذگ ، 

 . هیآ 145 فارعا ،  هروس  - 1
 . هیآ 40 لمن ،  هروس  - 2
 . هیآ 32 رطاف ،  هروس  - 3
 . هیآ 114 هط ،  هروس  - 4

 . 36/2 ح1 ناهرب :  ریسفت  64/26 ح 147 ،  راونألا :  راحب  145 ح 11 ،  تارف :  ریسفت  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دوب هتخاس  ریظن  یب  ادخ  هار  رد  ار  ناگناگیب  ناکیدزن و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اریز  دندومن .  شومارف 

وا دندینش ،  یم  ار  شنخـس  یلو  دندید  یمن  ار  وا  هک  دش  دراو  اهنآ  رب  یـصخش  هاگان  دندوب ،  لاح  نانچ  رد  نانآ  هک  نایم  نیا  رد 
يرابدرب و ار  یتبیصم  ره  لاعتم ،  يادخ  دوجو  اب  انامه  داب ،  هداوناخ  امـش  رب  لاعتم  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  تفگ :  یم 

 : ( هک دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  و   ، ) تسا ناربج  لباق  يا  هتفر  تسد  زا  ره  ییاهر و  ار  ییادج  تکاله و  ره 

ُعاتَم ّالِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَمَو  َزاف  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِخُْداَو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُُجا  َنْوَّفَُوت  اـمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  » 
؛  (1) ِروُرُْغلا » 

رود شتآ  زا  هک  نانآ  سپ  تفرگ ،  دـیهاوخ  لماک  روط  هب  ار  دوخ  شاداـپ  تماـیق  زور  رد  امـش  دـشچ و  یم  ار  گرم  یـسک  ره  »
« . تسین بیرف  هیامرس  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  دنا و  هدش  راگتسر  یتسار  هب  دنوش  تشهب  دراو  هدش و 

 ، درپس امـش  هب  ار  دوخ  ملع  داد ،  رارق  شربمایپ  هداوناـخ  دومن ،  كاـپ  داد ،  يرترب  دـیزگرب ،  ار  امـش  لاـعتم  يادـخ  هک  یتسار  هب 
لَثَم امش  يارب  شدوخ  رون  زا  داد و  رارق  شتّزع  ياصع  شیوخ و  ملع  قودنص  ار  امش  تشاذگ ،  ثرا  هب  امش  هب  ار  شدوخ  باتک 

 . دز

لاعتم يادخ  هک  ارچ  دیبای ،  تیلست  يرادلد و  ادخ ،  تیلـست  اب  امـش  سپ  تخاس ،  نمیا  اه  هنتف  زا  هدومن و  ظفح  شزغل  زا  ار  امش 
 . تسا هدومنن  لیاز  امش  زا  ار  شتمعن  هتفرگن و  زاب  امش  زا  ار  شتمحر  ، 

ملظ نمو  زاف ،  مکّالوت  نمف  هؤایلوأ ،  متنأو  هملکلا ،  تفلتئاو  هقرفلا ،  تعمتجاو  همعنلا ،  تّمت  مهب  نیذـّلا  ّلـجوّزع  هَّللا  لـهأ  متنأـف 
، نینمؤملا هدابع  یلع  هباتک  یف  هبجاو  هَّللا  نم  مکتّدوم  قهز ،  مکّقح 

داّحتا و  هدش ،  لیدبت  عّمجت  هب  یگدنکارپ  هتـشگ و  لماک  تمعن  امـش  تکرب  هب  هک  یناسک  دـیتسه ،  لاعتم  يادـخ  لها  امـش  سپ 
ّقح رد  هک  ره  هدش و  بایماک  درادب  تسود  ار  امش  هک  ره  دیتسه ،  ادخ  يایلوا  امش  و  هدش ،  ادیپ  هملک 

 . هیآ 185 نارمع ،  لآ  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هتـشگ بجاو  ضرف و  شنمؤم  ناگدـنب  رب  شنآرق  رد  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  امـش  یتسود  دوش .  یم  كاله  دراد  اور  متـس  اـمش 
 . تسا

 ، دیشاب ابیکـش  رباص و  اهراک  ماجنارـس  رب  مه  امـش  سپ  تساناوت .  رداق و  امـش  يرای  هب  دهاوخب  عقوم  ره  دنوادخ  اهنیا ،  رب  هوالع 
 . تسادخ يوس  هب  اهراک  ماجنارس  نایاپ و  هک  اریز 

هک ره  تسا .  هدرپس  نیمز  يور  رد  شدوخ  نمؤم  ياـیلوا  هب  و  هتفریذـپ ،  تناـما  ناونع  هب  شربماـیپ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  یتسار  هب 
 . دهد یم  ار  وا  یتسرد  یتسار و  قدص و  شاداپ  دنوادخ  دنک  يراد  تناما 

لمکأ دقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  دـقو  هضورفملا ،  هعاطلاو  هبجاولا ،  هّدوملا  مکلو  هعدوتـسملا ،  هنامألا  متنأف 
هباسح هَّللا  یلعف  یسانت  وأ  یسن  وأ  رکنأ  وأ  لهاجت  وأ  لهج  نمف  هّجح ،  لهاجل  كرتی  ملف  جرخملا ،  لیبس  مکل  نّیبو  نیدلا ،  مکل 

 . مکیلع مالسلاو  هَّللا ،  مکعدوتساو  مکجئاوح ،  ءارو  نم  هَّللاو  ، 

 . تسا هتشگ  مزال  اهنآ  رب  امش  تعاطا  هدش و  بجاو  مدرم  رب  امش  یتسود  و  دیتسه ،  هدش  هدرپس  تناما  نامه  امش  سپ 

نایب راکشآ و  امش  رب  ار  تاجن  هار  و  دومن ،  لماک  امش  يارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  تشذگرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.تشاذگن یقاب  يرذع  ینادان  چیه  يارب  و  درک ،

شباسح دنزب ، یشومارف  هب  ار  دوخ  ای  دیامن ، شومارف  ای  دنک ،  راکنا  ای  دنزب ،  ینادان  هب  ار  دوخ  ای  دنامب  نادان  یسک  رگا  نیاربانب ، 
 . داب امش  رب  دورد  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  تسامش ،  جئاوح  لابند  هب  دنوادخ  و  تسا ، لاعتم  يادخ  اب 

هیحان زا  دومرف :  ترـضح  دوب ؟  هدـمآ  اهنآ  رب  یـسک  هچ  بناج  زا  تیلـست  نیا  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیوگ :  يوار 
(1) یلاعت .  كرابت و  يادخ 

تسیب و زور  رد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  نانمؤم و  ریما  نامماما ،  اقآ و  ترایز ،  نیا  اب  تسا  بسانم  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 
 . دوش هتفگ  تیلست  تبیصم ،  نیا  زا  رفص ،  متشه 

 . 537/22 ح 39 راونألا :  راحب  445/1 ح 19 ،  یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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لّوا شخب  نایاپ 

هراشا

: میوش یم  روآدای  ار  بلطم  ود  شخب  نیا  نایاپ  رد 

هّیزمه هدیصق   - 1

نایولع یمارگ و  تاداس  تلیضف  رد   - 2

 : لییذت

هّیزمه هدیصق   - 1

( يریصوب  ) یصالد دیعس  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  فرش  هدورس 

.میدومن فذح  ندش ، ینالوط  تهج  هب  ار  دنچ  یتایبا  هدیصق  نیا  ینایاپ  شخب  زا  ام  هّتبلا 

 : تسا نینچ  هدش ،  هدورس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  حدم  رد  هک  ابیز  هدیصق  نیا 

ءایبنألا کّیقر  یقرت  فیک 

ءامس اهتلواط  ام  ءامس  ای 

اح دقو  كالع  یف  كوواسی  مل 

ءانسو مهنود  کنم  انس  ل 

انلل کتافص  اولثم  اّمنإ 

ءاملا موجنلا  لثم  امک  س 

صی امف  لضف  ّلک  حابصم  تنأ 

ءاوضألا کئوض  نع  ّالإ  رد 

یغلا ملاع  نم  مولعلا  تاذ  کل 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءامسألا مدآل  اهنمو  ب 

اتخت نوکلا  رئامض  یف  لزت  مل 

ءابآلاو تاهّمُالا  کل  ر 

ّالإ لسرلا  نم  هرتف  تضمام 

ءایبنألا کب  اهموق  ترّشب 

اومستو روصعلا  کب  یهابتت 

ءایلع اهدعب  ءایلع  کب 

میرک کنم  دوجولل  ادبو 

ءامرک هؤابآ  میرک  نم 

هالحب العلا  بسحت  بسن 

ءازوجلا اهموجن  اهتدلق 

راخفو ددؤس  دقع  اذّبح 

ءامصعلا همیتیلا  هیف  تنأ 

یضم ء کنم  سمشلاک  ایحمو 

ءاّرغ هلیل  هنع  ترفسأ 

يدلل ناک  يّذلا  دلوملا  هلیل 

ءاهدزاو همویب  رورس  ن 

دق نأ  فتاوهلا  يرشب  تلاوتو 

ءانهلا ّقحو  یفطصملا  دلو 

الولو يرسک  ناویا  یعادتو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءانبلا یعادت  ام  کنم  هیآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هیفو ران  تیب  ّلک  ادغو 

ءالبو اهدومخ  نم  هبرک 

اک لهف  تراغ  سرفلل  نویعو 

ءافطإ اهب  مهنارینل  ن 

فکلا علاط  یف  هنم  ناک  دلوم 

ءابوو ومهیلع  لابو  ر 

ضفلا هنمآل  هب  ًائینهف 

ءاّوح هب  تفّرش  يّذلا  ل 

دمحأ تلمح  اّهنإ  ءاّوحل  نم 

ءاسفن هب  اّهن  وأ أ 

بهو هنبا  هعضوب  تلان  موی 

ءاسنلا هلنت  ملام  راخف  نم 

اّمم لضفأب  اهموق  تتأو 

ءارذعلا میرم  لبق  تلمح 

هتعضو ذإ  كالمألا  هتتمش 

ءافشلا اهلوقب  انتفشو 

فرلا کلذ  یفو  هسأر  ًاعفار 

ءامیإ ددؤس  ّلک  یلإ  ع 

یمرمو ءامسلا  هفرط  ًاعفار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءالعلا ّولعلا  هنأش  نم  نیع 

هیلإ موجنلا  رهز  تلدتو 

ءاجرألا اهئوضب  تَءاضأف 

ورلاب رصیق  روصق  تءارتو 

ءاحطبلا هراد  نم  اهاری  م 

تازجعم هعاضر  یف  تدبو 

ءافخ نویعلا  نع  اهیف  سیل 

تاعضرم همتیل  هتبأ  ذإ 

ءانغ اّنع  میتیلا  یفام  نلق 

هاتف دعس  لآ  نم  هتتأف 

ءاعضرلا اهرقفل  اهتبأ  دق 

اهتقسف اهنابل  هتعضرأ 

ءاشلا ّنهنابلأ  اهینبو 

تسمأو ًافاجع  ًالّوش  تحبصأ 

ءافجع الو  لئاش  اهبام 

لحم دعب  اهدنع  شیعلا  بصخأ 

ءاذغ اهنم  ّیبنلل  ادغ  ذإ 

جألا فعوض  دقل  هّنم  اهلای 

ءازجلاو اهسنج  نم  اهیلع  ر 

ًاسانُا هلإلا  رّخس  اذإو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءادعس مّهنإف  دیعسل 

صعلاو لبانس  تتبنأ  هّبح 

ءافعضلا فرشتسی  هیدل  ف 

هتلصف دقو  هّدج  تتأو 

ءاحربلا هلاصف  نم  اهلو 

هَّللا هکئالم  هب  تطاحأ  ذإ 

ءانرق مّهنأب  ّتنظف 

جولا نمو  هب  اهدجو  يأرو 

ءاشحألا هب  یلصت  بیهل  د 

اهیدل ناکو  ًاهرک  هتقراف 

ءاوثلا هنم  ّلمیال  ًایواث 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هنم جرخأو  هبلق  نع  ّقش 

ءادوس هلسغ  دنع  هغضم 

وأ دقو  نیمألا  ینمی  هتمتخ 

ءانبأ هل  عدی  ملام  عد 

ضفلا الف  ماتخلا  هرارسأ  ناص 

ءاضفإلا الو  هب  ّملم  ض 

لخلاو هدابعلاو  کسنلا  فلأ 

ءابجنلا اذکهو  ًالفط  هو 

ًابلق هیادهلا  ّتلح  اذإو 

ءاضعألا هدابعلل  تطشن 

هشلا هثعبم  دنع  هَّللا  ثعب 

ءاضفلا هنع  قاضو  ًاسارح  ب 

مسلل دعاقم  نع  ّنجلا  درطت 

ءاعرلا بائذلا  درطی  امک  ع 

ایآ هناهکلا  هیآ  تحمف 

ءاحمنا نهلام  یحولا  نم  ت 

لاو یقتلاو  هجیدخ  هتأرو 

ءایحلاو هّیجس  هیف  دهز 

رسلاو همامغلا  ّنأ  اهاتأو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1159 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایفأ امهنم  هتّلظأ  ح 

هَّللا لوسر  دعو  نأ  ثیداحأو 

ءافولا هنم  ناح  ثعبلاب 

حأ امو  جاوزلا  یلإ  هتعدف 

ءایکذألا ینملا  غلبی  ام  نس 

لیئربج اهتیب  یف  هاتأو 

ءایترا رومُالا  یف  بللا  يذلو 

يردتل رُمُخلا  اهنع  تطامأف 

ءامغإلا وه  مأ  یحولا  يوهأ 

يربج سأرلا  اهفشک  دنع  یفتخاف 

ءاطغلا دیعا  وأ  داع  امف  ل 

نکلا ّهنأ  هجیدخ  تنابتساف 

ءایمیکلاو هتلواح  يّذلا  ز 

هَّللا یلإ  وعدی  ّیبنلا  ماق  ّمث 

ءاباو هدجن  رفکلا  یفو 

فکلا مهبولق  تبرُشا  ًامُما 

ءایع مهیف  لالضلا  ءادف  ر 

انیدتهاف هتایآ  انیأرو 

ءارملا لاز  ءاج  ّقحلا  اذإو 

ایآو كاده  يدهلا  ّنإ  ّبر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1160 
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ءاشت نم  اهب  يدهت  رون  کت 

لأ دق  لقعی  سیلام  انیأر  مک 

ءالقعلا مهفی  سیل  ام  مه 

یفلا بحاص  یتأ  ام  لیفلا  یبأ  ذإ 

ءاکذلاو اجحلا  عفنی  ملو  ل 

خأ يّذلاب  تحصفأ  تادامجلاو 

ءاحصفلا دمحأل  هنع  سر 

ضرأب ًاّیبن  اوفج  موق  حیو 

ءابظلاو اهبابض  هتفلأ 

هیلإ عذج  َّنحو  هولسو 

ءابرغلا هّدوو  هولقو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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راغ هاوآو  اهنم  هوجرخأ 

ءاقرو همامح  هتمحو 

توبکنع اهجسنب  هتفکو 

ءادصحلا همامحلا  هتفک  ام 

آرم برق  یلع  مهنم  یفتخاف 

ءافخلا روهظلا  هّدش  نمو  ه 

اتشاف هنیدملا  یفطصملا  احنو 

ءاحنالا هّکم  نم  هیلإ  تق 

یّتح ّنجلا  هحدمب  ّتنغتو 

ءانغلا كاذ  هنم  سنإلا  برط 

هتساف هقارس  هرثأ  یفتقاف 

ءادرج نفاص  ضرألا  یف  هتو 

فسخلا تمیس  ام  دعب  هادان  ّمث 

ءادنلا قیرغلا  دجنی  دقو 

اوامسلاو ًارئاس  ضرألا  يوطف 

ءارسإ هل  اهقوف  یلعلا  ت 

خملل ناک  یّتلا  هلیللا  فصف 

ءاوتسا قاربلا  یلع  اهیف  رات 

یسوق باق  یلإ  هب  یقرتو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءاسعقلا هدایسلا  کلتو  ن 

يرسح ینامألا  طقست  بتر 

ءارو ّنهءاروام  اهنود 

ًارکش سانلا  ثّدحی  یفاو  ّمث 

ءامعنلا ّهبر  نم  هتتأ  ذإ 

بیرم ّلک  باتراف  يّدحتو 

ءاثغلا لویسلا  عم  یقبی  وأ 

قش نإو  هلإلا  یلإ  وعدی  وهو 

ءاردزاو هب  رفک  هیلع 

وتلاب هَّللا  یلع  يرولا  ّلدیو 

ءاضیبلا هّجحملا  وهو  دیح 

تنال هَّللا  نم  همحر  امبف 

ءامص مهئابا  نم  هرخص 

حتفو رصنب  هل  تباجتساو 

ءاربغلاو ءارضخلا  كاذ  دعب 

رعلا برعلا  هرمأل  تعاطأو 

ءالهجلا هّیلهاجلاو  ءاب 

بکلا هیآلا  یفطصملل  تلاوتو 

ءاوعشلا هراغلاو  مهیلع  ير 

هَّللا نم  ًاباتک  الت  ام  اذإو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءارضخ هبیتک  هتلت 

ءاس مکو  نیئزهتسملا  هافکو 

ءازهتسا هموق  نم  ًاّیبن 

لا ءانف  نم  هوعدب  مهامرو 

ءانف نیملاظلل  اهیف  تیب 

ءادب اوبیُصا  مهّلک  هسمخ 

ءاودالا هدونج  نم  يدرلاو 

بلطم أ نب  دوسألا  یهدف 

ءایحألا هب  ّتیم  یمع  ي 

ثوغی دبع  نب  دوسألا  یهَدو 

ءاقستسا يدرلا  سأک  هاقس  نأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهس هشدخ  دیلولا  باصأو 

ءاطقرلا هّیحلا  اهنع  ترصق 

اعلا هجهم  یلع  هکوش  تضقو 

ءاکرشلا هعقنلا  هّللف  ص 

اس دقو  حویقلا  ثرحلا  یلعو 

ءاعولا ءاسو  هسأر  اهب  ل 

رألا مهعطقب  ترهط  هسمخ 

ءّالش مهب  يذألا  ّفکف  ض 

مخلاب هفیحصلا  هسمخ  تیدف 

ءادف مارکلل  ناک  نإ  هس 

ریخ لعف  یلع  اوتّیب  هیتف 

ءاسملاو مهرمأ  حبصلا  دمح 

ماشه دعب  هاتأرمأل  ای 

ءاتألا یتفلا  ّهنأ  هعمز 

يدع نب  معطملاو  ریهزو 

ءاش ثیح  نم  يرتخبلاوبأو 

دش ذإ  هفیحصلا  مربم  اوضقن 

ءادنألا ادعلا  نم  هیلع  تد 

اسنم لکأ  اهلکأب  انترکذأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءاسرخلا هضرألا  نامیلس  ه 

خأ مکو  ّیبنلا  ربخأ  اهبو 

ءابخ بویغلا  هل  أبخ  جر 

اماضم ّیبنلا  بناج  لختال 

ءاوسألا مهنم  هتّسم  نیح 

ّدشلاف نیّیبنلا  بان  رمأ  ّلک 

ءاخرلاو هدومحم  هیف  ه 

انلا نم  نوه  راظنلا  ّسمی  ول 

ءالصلا راضنلل  ریتخا  امل  ر 

هَّللا اهّفک  هّیبن  نعدی  مک 

ءارتجاو هرثک  قلخلا  یفو 

تسمأو دابعلا  هدحو  اعد  ذإ 

ءاذقأ هلقم  ّلک  یف  هنم 

فیسلا یبأف  هلتقب  موق  ّمه 

ءاوفصلا تءافو  ءافو 

حفلا قنع  يأر  ذإ  لهجوبأو 

ءاقنعلا ّهنأک  هیلإ  ل 

شارالا نید  ّیبنلا  هاضتقاو 

ءارشلاو هعیب  ءاس  دقو  ي 

مل امب  هاتأ  یفطصملا  يأرو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءاجنلا ءافولا  نود  هنم  جنی 

نکل لبق  نم  هآر  دق  ام  وه 

ءاطخلا ّدعی  هلثم  یلع  ام 

هفلا بطحلا  هلاّمح  تدعأو 

ءاقرولا اّهنأک  تءاجو  ر 

یلثم یفأ  لوقت  یبضغ  تءاج  موی 

ءاجهلا لاقی  دمحأ  نم 

نیأ نمو  هتأر  امو  ّتلوتو 

ءایمع هلقم  سمشلا  يرت 

اشلا هّیدوهیلا  هل  تّمس  ّمث 

ءایقشألا هوقشلا  ماس  مکو  ه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ّرش نم  هیف  ام  عارذلا  عاذأف 

ءادبا هؤافخإ  قطنب 

میرک ّیبنلا  نم  قلخبو 

ءامجعلا اهحرجب  صصاقت  مل 

اک ذإ  نزاوه  یلع  ًالضف  ّنم 

ءابر مهیف  كاذ  لبق  هل  ن 

عاضر تخأ  هیف  یبسلا  یتأو 

ءابسلاو اهردق  رفکلا  عضو 

انلا تمّهوت  ًاّرب  اهابحف 

ءاده ءابسلا  اّمنإ  هب  س 

ءادر نم  اهل  یفطصملا  طسب 

ءادرلا كاذ  هاوح  لضف  ّيأ 

سنلا هدّیس  یهو  هیف  تدغو 

ءامإ هیف  تادّیسلاو  هو 

یناعمو هتاذ  یف  هّزنتف 

ءالتجا اهنم  ّزع  نأ  ًاعامتسا  ه 

یلمی نساحم  نم  عمسلا  ءالماو 

ءاشنإلاو داشنإلا  کیلع  اه 

وتسا هب  تأدتبا  هل  فصو  ّلک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءادتبا هنم  تافصلا  ریخ  بع 

شملاو مّسبتلا  هکحض  ٌدّیس 

ءافغالا همونو  انیوهلا  ي 

یغ الو  میسنلا  هقلخ  يوس  ام 

ءانغلا هضورلا  هایحم  ر 

مزعو مزحو  هّلک  همحر 

ءایحو همصعو  راقوو 

بصلا يرع  هنم  ءاسأبلا  لحتال 

ءاّرسلا هّفختستالو  ر 

وسلا رطخی  امف  هسفن  تمرک 

ءاشحفلا الو  هبلق  یلع  ء 

هیلع هلإلا  همعن  تمظع 

ءامظعلا هرکذل  ّتلقتساف 

یضغأف هیلع  هموق  تلهج 

ءاضغإلا هبأد  ملحلا  وخأو 

ًاملحو ًاملع  نیملاعلا  عسو 

ءایعالا هیعت  مل  رحب  وهف 

مإلا بسنی  نأ  كایند  لقتسم 

ءاطعإلاو هیلإ  اهنم  كاس 

هیف ّنظلا  قّقحت  لضف  سمش 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءایضلاو هعفر  سمشلا  ّهنأ 

ّلظلا هرون  احم  احض  ام  اذإف 

ءاحضلا لالظلا  تبثأ  دقو 

هتعدوتسا همامغلا  ناکف 

ءاقفدلا هّلظ  نم  ّتلظأ  نم 

اجناو لئاضفلا  هدنع  تیفخ 

ءاوهألا انلوقع  نع  هب  تب 

لجت موجنلل  حبصلا  عمأ 

ءاقب مالظلل  سمشلا  عم  مأ 

لا میرک  لاعفلاو  لوقلا  زجعم 

ءاطعم طسقم  قلخلاو  قلخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ًاقلخ لضفلا  یف  ّیبنلاب  سقتال 

ءاضأ مانألاو  رحبلا  وهف 

ضف نمف  نیملاعلا  یف  لضف  ّلک 

ءالضفلا تراعتسا  ّیبنلا  ل 

دبلا هل  ّقشو  هردص  نع  ّقش 

ءازج طرش  ّلک  طرش  نم  ور 

اشیج دصقأف  یصحلاب  یمرو 

ءاقلإلا امو  هدنع  اصعلا  ام 

مهتمهد ذإ  مانألل  اعدو 

ءابهش اهلوحم  نم  هنس 

اّیأ هعبس  ثیغلاب  ّتلهتساف 

ءافطو هباحس  مهیلع  م 

قسلاو یعرلا  عضاوم  يّرحتت 

ءاقسلا یهوت  شاطعلا  ثیحو  ي 

اهاذأ نوکتشی  سانلا  یتأو 

ءالغ مانألا  يذؤی  ءاخرو 

یف لقف  مامغلا  یلجناف  اعدف 

ءاقستسا هعالقا  ثیغ  فصو 

نویع تّرقو  يرثلا  يرثأ  ّمث 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءایحأ تییحأو  اهارقب 

ءامسک هبغ  ضرألا  يرتف 

ءاملظلا اهموجن  نم  تقرشأ 

ون نم  تیقاویلاو  ّردلا  لجخت 

ءارمحلاو ءاضیبلا  اهابر  ر 

هجو هیؤرب  ینّصخ  هتیل 

ءاقشلا هآر  نم  ّلک  نع  لاز 

اسب هبیتکلا  یقتلی  رفسم 

ءاقللا هوجولا  مهسأ  اذإ  ام 

تّزتهاف ضرألا  هل  ًادجسم  تلعج 

ءارح اهنم  هالصلل  هب 

ربلا یلع  نیبجلا  هحبش  رهظم 

ءاربلا لالهلا  رهظأ  امک  ء 

بجعأف نسحلاب  هنم  نسحلا  رتس 

ءاقو لامجلا  هل  لامجب 

ماکآلا فجس  نم  حال  رهزلاک  وهف 

ءاحللا هنع  ّقش  دوعلاو 

هنم ینس  نویعلا  یشغی  نأ  اهداک 

ءاکذ هتکح  هیفّرسل 

هظت نأ  هنیکسلاو  نسحلا  هناص 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءاسأبلا اهراثآ  هیف  ره 

هتلباق نأ  هوجولا  لاختو 

ءابرحلا اهناولأ  اهتسبلأ 

هادنو هرشب  تمش  اذإف 

ءاونالاو راونألا  کتله  ذإ 

هَّلل ناک  هحار  لیبقتب  وأ 

ءاطعلاو اهذخأ  هَّللابو 

یظحتو كولملا  اهسأب  یقّتت 

ءارقفلا اهلاون  نم  ینغلاب 

کی اّمنإ  اهدوج  لیس  لستال 

ءادنالا اهبحس  فکو  نم  کیف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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اهیلع تّرم  نیح  هاشلا  تّرد 

ءامنو اهب  هورث  اهلف 

ماع یف  لخنلا  رمثأ  ءاملا  عبن 

ءابصحلا اهب  تّحبس  اهب 

دهج توم  نم  نیلمرملا  تیحأ 

ءامو داز  هیف  موقلا  زوعأ 

عایج فلأ  عاصلاب  يّذغتف 

ءامظ فلأ  عاصلاب  يورتو 

راضن نم  هضیب  ردق  یفوو 

ءافولا ناح  نیح  ناملس  نید 

امل قتعاف  انق  یعدی  ناک 

ءانقالا هلیخن  نم  تعنیأ 

امل ناملس  نورذعت  الفأ 

ءاورعلا هرکذ  نم  هترع  نأ 

ءاد ّلک  اهسملب  تلازأ 

ءاساو هّبطأ  هتربکأ 

دمر یهو  اهب  ترم  نویعو 

ءاقرزلا رت  ملام  اهتراف 

ًانیع هداتق  یلع  تداعأو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ءالجنلا هتامم  یّتح  یهف 

مدق ال نم  بارتلا  مثلب  وأ 

ءاوفصلا اهیشم  نم  ءایح  تن 

لقلل هنم  يّذلا  صمخألا  یطوم ء 

ءاطو ضقا  یعجضم  اذإ  ب 

اشممب مارحلا  دجسملا  یطخو 

ءایلیإ هوطخ  سنی  ملو  اه 

یللا ملظ  اهب  یمر  ذإ  تمرو 

ءاجرلاو هفوخ  هَّللا  یلإ  ل 

ًابیط بسکتل  یغولا  یف  تیمد 

ءادهشلا مدلا  نم  تقارأ  ام 

اد مک  برحلاو  بارحملا  بطق  یهف 

ءاخرأ هعاط  یف  اهیلع  تر 

بق اهب  نکسی  مل  ول  هارأو 

ءامأدلا اهب  تجام  ءارح  ل 

ًالالض اوداز  راّفکلل  ًابجع 

ءادتها لوقعلل  هیف  يّذلاب 

اباتک هنم  نولأسی  يّذلاو 

ءاقتراو اومهاتأ  دق  لزنم 

رکذ هَّللا  نم  مهفکی  مل  وأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ءافشو همحر  سانلل  هیف 

جلاو هنم  هیآ  سنإلا  زجعأ 

ءاغلبلا هب  یتأت  ّالهف  ّن 

هیعماس یلإ  يدهت  موی  ّلک 

ءاّرقلا هظفل  نم  تازجعم 

فألاو عماسملا  هب  یّلحتت 

ءاولحلاو ّیلحلا  وهف  هاو 

تأجف ینعم  قارو  ًاظفل  قر 

ءاسنخلا اهّیلحو  اهالحب 

لضف ضماوغ  هیف  انترأو 

ءافصو اهلالز  نم  هقر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ام اذإ  هوجولا  یلتجت  اّمنإ 

ءادصألا اهتارم  نع  تیلج 

انم ًاروص  تهبشأ  هنم  روس 

ءارظنلا رئاظنلا  لثمو 

یثامتلاک مهدنع  لیواقألاو 

ءابطخلا کّنمهوی  الف  ل 

مولع نم  هتایآ  تنابأ  مک 

ءاجهلا اهنع  نابأ  فورح  نع 

زلا بجعأ  يونلاو  ّبحلاک  یهف 

ءاکزو لبانس  هنم  عاّر 

رلاو دّدرتلا  هب  اولاطأف 

ءارتفا اولاقو  رحس  اولاقف  بی 

ًائیش نغت  مل  تانّیبلا  اذإو 

ءانع ّنهب  يدهلا  سامتلاف 

لع یلع  لوقعلا  ّتلض  اذإو 

ءاحصنلا هلوقت  اذامف  م 

یسوم موق  ومتلماع  یسیع  موق 

ءافنحلا مکتلماع  يّذلاب 

؟ دسرب وت  يالاو  جوا  هب  تسناوتن  ینامسآ  چیه  هک  ینامسآ  يا  دنسرب ؛ وت  يالاو  تلزنم  ماقم و  هب  دنناوت  یم  ناربمایپ  هنوگچ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا يدایز  عافترا  هلصاف و  نانآ  وت و  يالاو  ماقم  نایم  هکلب  دنسرب ؛ وت  تلزنم  ماقم و  هب  دنتسناوتن  طقف  هن  نانآ 

.تسا ناگراتس  تروص  هدننک  سکعنم  بآ  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، مدرم  نایم  رد  وت  تافص  زا  یساکعنا  نانآ 

.وت ناشخرد  راونا  وترپ  زا  زج  درادن  دوجو  ییانشور  یتسه ؛ يرترب  تلیضف و  ره  زورفرپ  غارچ  وت  ادخ )! لوسر  يا  )

 . دوب نانآ  یماسا  اهنت  نآ ،  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هرهب  هک  نآ  لاح  یتسه ،  بیغ  ملاع  زا  اه  شناد  تاذ  رهوج و  ياراد  وت 

 . دش یم  هدیزگرب  هزیکاپ )  ) ناردپ ناردام و  یتسه  تقیقح  رد  هراومه  وت  يارب 

.دنداد یم  دیون  دوخ  تُّما  يارب  ار  وت  ندمآ  هدژم  هک  نآ  زج  تشذگ  یمن  ینامز  ناربمایپ  يربمایپ  نارود  زا 

.دننک یم  یط  ار  دوخ  یلماکت  جرادم  وت  يالاو  تلزنم  هب  هدومن و  راختفا  وت  دوجو  هب  اهنامز  اهرصع و 

.یتشاذگ یتسه  ناهج  هب  اپ  لیصا ،  راوگرزب و  ناردپ  زا  دوخ  وت  هک  دش  زاغآ  وت  زا  یتسه  ناهج 

طسو رد  ناگراتس  هک  دور  یم  نامگ  هک  تسا  نانچ  وت  رترب  داژن  بسن و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دنا هدرک  هطاحا  ار   (1) ءازوج »  » هراتس نامسآ ، 

.یتسه دننام  یب  رهوگ  کی  دننامه  راختفا  يرورس و  ِدنب  ندرگ  نایم  رد  وت  هک  وت !  رب  نیرفآ 

.دیدرگ نشور  کیرات  ِبش  وت  ندمآ  اب  هک  دیبات  نانچ  باتملاع  باتفآ  دننامه  وت  ناشخرد  هرهچ 

.دش زاغآ  ییافوکش  رورس و  اب  نید  يارب  شزور  هک  دوب  یبش  وت  دالیم  بش 

دوشگ و ناهج  هب  هدید  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ناه ! هک : دـنداد  دـیون  هتـسویپ  ناگدـنهد  دـیون  بش ، نآ  رد 
 . دوش هتفگ  تینهت  کیربت و  هک  تسا  راوازس 

.تسکش یمن  هوکشاب  يانب  نآ  دوب  وت  ّدلوت  زا  يا  هناشن  هزجعم و  زج  رگا  هک  تسکش  يرسک  ناویا  ياه  هرگنک  بش ، نآ  رد 

.دندومن زاغآ  يراتفرگ  الب و  اب  شتآ ، یشوماخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  زور  اهنآ  تشگ و  شوماخ  اه  هدکشتآ  ِشتآ  بش ، نآ  رد 

؟ دیدرگ شوماخ  بآ  نآ  اب  نانآ  شتآ  ایآ  یتسار  هب  تفر ، ورف  نایسراپ  ياه  همشچ  ِبآ  هک  یبش 

 . دروخ مقر  يدوبان  یگراچیب و  يراوخ و  رفک ،  تشونرس  علاط و  رد  نآ  زا  هک  يدالیم 

مالـسلا اهیلع  ءاّوح  ترـضح  رب  وا  فرـش  تّزع و  هیام  هک  یتلیـضف  تدـالو  نیا  رطاـخ  هب  مالـسلا  اـهیلع  هنمآ  يارب  داـب  اراوگ  سپ 
 . دیدرگ

محر رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحا  مالـسلا  اهیلع  هنمآ  هک  یلاح  رد  دروآ ؟ دوجو  هب  ار  يدنزرف  مادک  مالـسلا  اهیلع  ءاوح 
؟ دروآ ایند  هب  ار  وا  درک و  لمح  دوخ 

.تفاین تسد  نآ  هب  ینز  چیه  هک  تفای  تسد  يراختفا  هب  وا  ندرک  ّدلوتم  اب  بهو »  » راوگرزب تخد  هک  دوب  يزور  نآ  و  يرآ ،

.دوب رتهب  دوب  هدروآ  وا  زا  شیپ  هک  ارزع -  میرم  دنزرف  زا  هک  دروآ  ار  يدنزرف  دوخ  موق  يارب  وا 

.میتفای دوبهب  نانآ  نخس  هب  زین  ام  هتفگ و  کیربت  وا  رب  ناگتشرف  دییاز  ار  كرابم  دولوم  نآ  یتقو 

رس هب  هراشا  نیا  تفرگ و  الاب  ار  شرس  تدالو  ماگنه  هب  كرابم  دولوم  نآ 

« مجرتم  . » دریگ یم  رارق  نامسآ  طسو  رد  دوش  یم  هتفگ  هک  يا  هراتس  ءازوج :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دوب یگرزب  ره  رب  وا  تمظع  دجم و  و  يدنلب ،

.تسوا يالاو  تلزنم  نأش و  هناشن  نیا  تسیرگن و  یم  فارطا  هب  دوب و  نامسآ  يوس  هب  شناگدید 

.تشگ ینارون  نشور و  اج  همه  وا  رون  زا  هنوگ  نیدب  دمآ و  وا  لابقتسا  هب  ناگراتس  وترپ 

.دید ار  اهنآ  دوب  ءاحطب »  » نیمزرس رد  شا  هناخ  هک  نآ  دش و  هدید  مور  رصیق  ياه  خاک  هک  ییاج  ات 

.تسین ناهنپ  یسک  هدید  زا  اه  هزجعم  نیا  هک  تشگ  رهاظ  ییاه  یتفگش  هزجعم و  وا  نداد  ریش  رد 

.دسر یمن  ام  هب  يا  هرهب  میتی  زا  دنتفگ : هدز و  زابرس  وا  شریذپ  زا  شندوب  میتی  رطاخ  هب  هد  ریش  نانز  هک  ماگنه  نآ  رد 

 . داد یمن  ار  شراوخریش  هّچب  وا  هب  یسک  شرقف  تهج  هب  هک  یلاح  رد  تشاذگ  شیپ  اپ  دعس »  » نادناخ زا  ییوناب »  » هک نآ  ات 

.دندش باریس  نادنفسوگ  ریش  زا  زین  شنادنزرف  دوخ و  وا  تکرب  هب  داد و  ریش  ار  كرابم  كدوک  نیا  وا 

تفرگ لـیوحت  ار  كراـبم  كدوـک  نآ  یتـقو  ناـهاگماش  یلو  دوـب ؛ هدـیبسچ  شرمک  هـب  شمکـش  یگنــسرگ  رقف و  زا  نادادـماب 
.تسبرب تخر  وا  هناخ  زا  رقف  یگنسرگ و 

.دیدرگ تمعن  رپ  تکرب و  اب  وا  یگدنز  دروخ ؛ ریش  وا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ 

 . دش هداد  فعاضم  ِشاداپ  رجا و  نآ ، رب  هک  یگرزب  تمعن  تسا  دنیاشوخ  ردقچ 

.دندرگ یم  تخبشوخ  همه  نانآ  سپ  درامگ ؛ یم  یتخبشوخ  دیعس و  درف  هب  تمدخ  يارب  ار  يدارفا  دنوادخ  هک  ینامز 

.دنسر یم  فرش  هب  ناناوتان  نآ  ياه  گرب  زا  دیور و  یم  نآ  زا  يدایز  ياه  هشوخ  هک  تسا  يا  هناد  نیا  يرآ ، 

.تشاد یتایاکح  زین  وا  نتفرگ  ریش  زا  وا  دروآ ، شراوگرزب  ّدج  دزن  تفرگ و  زاب  ریش  زا  ار  وا  هّیدعس  همیلح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هارمه نیرق و  اهنآ  درک  لایخ  همیلح  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب  هتفرگ  ار  كرابم  كدوک  نآ  رود  ادخ  ناگتشرف  ماگنه  نآ  رد  هک  ارچ 
.دنتسه وا 

.درک مرگ  اروا  دوجو  هک  دش  هتخورفا  رب  یشتآ  وا  ینامداش  زا  هک  درک  سح  ار  وا  ینامداش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

.دش یمن  لولم  هتسخ و  وا  ندوب  زا  دوب  شرانک  رد  یتقو  هک  ارچ  دش ، ادج  ابیز  كدوک  نآ  زا  تهارک  يدونشخان و  اب  همیلح 

.دروآ نوریب  هایس  یتشوگ  هّکت  نآ  زا  تفاکش و  ار  شبلق  لیئربج )  ) وا نتسش  ماگنه 

.دز رهم  نآ  رب  دوب -  هداهنن  یناسنا  چیه  لد  رد  هک  داهن -  نآ  رد  يزیچ  هک  نآ  زا  سپ  نیما  لیئربج  هاگنآ 

.دش دهاوخن  هتسکش  ناونع  چیه  هب  رگید  هک  درک  ظفح  ار  هتفهن  رارسا  رهم ، نآ  هلیسو  هب  و 

.تسا نینچ  ناگدیزگرب  نابیجن و  تشرس  هک  تفرگ  سنُا  ادخ  اب  تولخ  تدابع و  اب  یکدوک  نارود  نامه  زا  تهج ، نیمه  هب 

.ددرگ یم  لاّعف  شتسرپ  تدابع و  يارب  ندب  ياضعا  دریگ ، رارق  یلد  رد  تیاده  هاگ  ره  و 

هطاحا ار  وا  فارطا  داتـسرف و  وا  ینابهگن  يارب  ار  ییاه  باهـش  تخیگنا ؛ رب  يربمایپ  يارب  ار  وا  هک  ماـگنه  نآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
.درک

.دننارب هّلگ  زا  ار ، ناگرگ  ناپوچ  ندنار  دننامه  ار  اهنآ  هتشاد و  زاب  سسجت  عمس و  قارتسا  زا  ار  نایّنج  نانآ ، ات 

.درب نیب  زا  ار  تناهک  ياه  هناشن  دنتسین  ریذپ  لاوز  هک  یحو  ياه  هناشن  تایآ و  نیاربانب ،

.دوب ءایح  دهز و  يراکزیهرپ ، هتسجرب  تافص  هب  نّیزم  وا  هک  درک  رادید  وا  اب  دید و  ار  وا  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

.دومن یم  نوصم  ار  وا  دیشروخ  ترارح  زا  دوب و  هدنکفا  هیاس  وا  رب  يربا  تفر  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رادید  هب  وا  هک  یماگنه 

 . تسا هدیسر  نآ  يافو  تقو  هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندش  هتخیگنا  رب  رگنایب  هک  یثیداحا  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دنسر یم  وزرآ  هب  نینچ  ناشوهاب  هک  تسابیز  هچ  و  داد ، جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

رّکفت و ياج  روُما  نیا  رد  دـنمدرخ  يارب  یتسار  هب  و  دـمآ ، شترـضح  رادـید  هب  لـیئربج  هک  دوب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  هناـخ  رد 
.تسا هشیدنا 

مالـسلا اهیلع  هجیدخ  دوب ، هتخادـنا  دوخرب  شـشوپ  دوب و  یهلا  یحو  تفایرد  لاح  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؟ تسا یشوه  یب  لاح  رد  ای  دنک  یم  یحو  تفایرد  وا  ایآ  هک  دنادب  ات  تشادرب ، شکرابم  هرهچ  زا  ششوپ 

هک نیا  ات  دـشن  هدـید  تشگ و  ناـهنپ  شا  هدـید  زا  لـیئربج  درادرب  شترـضح  تروص  زا  شـشوپ  تساوخ  یم  هک  ماـگنه  نیا  رد 
.تخادنا شترضح  يور  ششوپ 

.دوب شلابند  هب  هک  تسا  ییایمیک  نامه  جنگ و  نامه  وا  هک  دیمهف  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  نیاربانب ،

هدوب و يوق  رفک  ّتلم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دناوخ و  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  تساخرب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
.درک یم  در  ار  وا  تّدش  هب 

.دوب هدناود  اهنآ  دوجو  رد  هشیر  یهارمگ  يرامیب  دوب و  رفک  زا  هدنکآ  ناشیاهلد  هک  دندوب  یتُّما  نانآ 

ءارم عازن و  لدج ، دسر  ارف  ّقح  هک  یماگنه  و  میدش ، تیاده  قح  هار  هب  میدید و  نامدوخ  مشچ  هب  ار  وا  تازجعم  اه و  هناشن  ام  و 
.دور یم  نیب  زا 

یهاوخب ار  هک  ره  نآ ،  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرون  وت  ياه  هناشن  تایآ و  تسوت و  تیاده  نامه  تیاده ، هک  یتسار  هب  اراگدرورپ !
.ییامن یم  تیاده 

.دنا هدیمهفن  هدوب و  ناوتان  نآ  مهف  زا  نادنمدرخ  هک  دنا  هدیمهف  هدش و  مهلم  يزیچ  هب  لقاع  ریغ  دارفا  هک  هدش  هدید  ردقچ 

شوه و دـیمهفن و  لیف  بحاص  هک  یلاح  رد  دـیزرو ؛ عانتما  لـیف  دـندمآ ، ادـخ  هناـخ  بیرخت  هب  لـیف  ناـبحاص  هک  ماـگنه  نآ  رد 
.دیناسرن وا  هب  يدوس  شتواکذ 

نیرتهب هک  دنتفگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ینخس  دندوشگ و  نخس  هب  نابز  تحاصف ، اب  ناج  یب  يایشا  تادامج و  و 
.دندوب زجاع  نآ  نایب  زا  ناحیصف 

.دندومن متس  وا  رب  دنتشاد ، سنا  وا  اب  اجنآ  ناوهآ  اهرامسوس و  هک  ینیمزرس  رد  يربمایپ  رب  هک  یموق  لاح  رب  ياو 

بات تخرد  هنت  هک  یلاح  رد  دنتشاد ؛ ار  شقارف  لّمحت  دندنار و  وا  نانآ 
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.تسشن اه  هبیرغ  لد  رب  وا  ّتبحم  رهم و  هک  یلاح  رد  دندومن ؛ رود  ناشدوخ  زا  ار  وا  نانآ  تشادن ، ار  شقارف 

.دومن تیامح  وا  زا  ماف  هرقن  يرتوبک  درب و  هانپ  يراغ  هب  وا  دندومن ، نوریب  شدوخ  نیمزرس  زا  ار  وا 

.تشادن ار  نآ  ییاناوت  رتوبک ، هک  یتظفاحم  دومن ، تظفاحم  وا  زا  دوخ  ياهرات  اب  زین  یتوبکنع 

.درب یم  رسب  یناهنپ  افخ و  رد  روهظ  تّدش  زا  هک  دوب ، نانآ  دید  کیدزن  رد  هک  یلاح  رد  تشگ  ناهنپ  نانآ  هدید  زا  وا  سپ 

.تشگ وا  قایتشا  رد  هّکم  رهش  دش  کیدزن  هنیدم  هب  یتقو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  هلیسو  نیدب  و 

.دندمآ رورس  دجو و  هب  نانآ  زاوآ  زا  اهناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دنداد ؛ رس  زاوآ  وا  ییارس  هحیدم  رد  نایّنج 

.درب ورف  دوخ  رد  ار  وا  فلع  بآ و  یب  نیمزرس  یلو  تفای ؛ ار  ترضح  نآ  ياپ  ّدر  هقارس » »

.دناوخ شیوخ  تاجن  يارب  ار  ترضح  نآ  هدش  قرغ  دارفا  دننامه  وا  دیعلب ، یم  ار  وا  نیمز  هک  هاگنآ 

يالاب هک  تسا  ییالاو  ياهنامسآ  ریس  ياراد  وا  درک و  یط  تعرس  اب  ار  نیمزرس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ ، زا  سپ 
.دننیمز

.دش راوس  قارب »  » رب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هدیزگرب  ربمایپ  هک  ار  یبش  نک  فیصوت  سپ 

.دوب یگرزب  تدایس و  هّلق  نیا  هک  دیسر  نیسوق » باق   » هب تفرگ و  جوا  نآ  اب  و 

.ددرگ یم  زاب  شبحاص  رب  هودنا  ترسح و  اب  اهوزرآ  نینچ  دنسر و  یمن  نآ  هب  اهوزرآ  هک  دوب  یتاماقم  نیا  و 

وا هب  شراگدرورپ  هک  ییاهتمعن  نایرج  رد  ار  مدرم  نیا ، هنارکش  هب  تشگرب و  نیمز  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 
.داد رارق  دوب ، هدرک  ینازرا 

.تشگ راکشآ  بآ ، يور  رب  كرچ  فک و  نوچمه  ناروابان  دیدرت  سپ  دومن ، نایب  ّتیعطاقاب  داد و  هئارا  ار  هزجعم  نیا 

.دندومن یم  ریقحت  ار  وا  هتفرگ و  تخس  وا  رب  رفک  لها  هچرگ  دناوخ ، یم  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  وا 
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.تسادخ يوس  هب  مدرم  ندناسر  يارب  ینشور  هار  نیمه  هک  دومرف  یم  ییامنهار  دنوادخ  يوس  هب  دیحوت  اب  ار  مدرم  وا 

.دش مرن  شربارب  رد  تخس  ياه  هرخص  تشاد ، دنوادخ  زا  هک  یمرن  تمحر و  رثا  رد  و 

.دروآ ناغمرا  هب  وا  رب  ار  يزوریپ  هدرک و  يرای  ار  وا  هتفریذپ و  ار  وا  توعد  یبآ  نامسآ  هریت و  نیمز  هک  دوب  نآ  زا  سپ 

.درک تعاطا  وا  نامرف  زا  ینادان  لهج و  زا  هدنکآ  ّتیلهاج  لیصا و  برع  هلیسو  نیدب  و 

.تفرگ ارف  ار  اج  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دمآ ، یم  دورف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  رب  یهلا  گرزب  تایآ  هتسویپ  و 

.دندومن یم  تیامح  ترضح  نآ  زا  ناگتشرف  زا  یهورگ  دناوخ ، یم  باتک  زا  ار  یهلا  تایآ  هک  یماگنه 

.دندرک یم  هرخسم  ار  ناشدوخ  ربمایپ  هک  دندوب  یموق  رایسب  هچ  دنتشاد و  یم  زاب  ناگدننک  هرخسم  ّرش  زا  ار  وا  و 

.دندرگ دوبان  نارگمتس  ات  دومن  نیرفن  نانآ  رب  ادخ  هناخ  هناتسآ  رد  ربمایپ 

.دندش التبم  گرم  يرامیب و  هب  از  يرامیب  رکشل  طّسوت  یگمه  دنداد ) یم  رارق  رازآ  دروم  ار  شترضح  هک  يرفاک   ) رفن جنپ  نآ 

.درب یم  نیب  زا  ار  همه  دش ، یم  دراو  قلخ  همه  رب  تبیصم  نآ  رگا  هک  دش  یتبیصم  هب  التبم  بلطم » نب  دوسا   » سپ

.دیناشون یم  وا  رب  ار  گرم  ماج  هعرج  هعرج  هک  دوب  روآ  درد  نانچ  ثوغی » دبع  نب  دوسا   » تبیصم

.دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  نآ  درک  یم  تباصا  یکباچ  رام  هب  رگا  هک  تفرگ  رارق  يریت  فده  دروم  دیلو » »

.داتفا لاح  هچ  هب  دناد  یم  ادخ  هک  تسشن  صاع »  » یناشیپ رب  يراخ  و 

.دندرک ادج  شندب  زا  رس  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ ریزارس  یناّرب  ياهریشمش  ثرح »  » رس رب  و 

.دش يریگولج  نانآ  لش  ناتسد  رازآ  زا  هتشگ و  كاپ  نانآ  ّرش  زا  نیمز  هلیسو  نیدب  و 
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.دومن يا  هلباقم  نانچ  میرک  دارفا  يارب  ناوتب  رگا  دندش ، ادف  هفیحص  جنپ  ربارب  رد  نینچ  رفن  جنپ 

يرازگـساپس نانآ  راک  زا  هاگماش  دادـماب و  هک  يا  هنوگ  هب  دـندنام  رادـیب  حبـص  ات  ار  بش  ریخ ، راک  ماـجنا  يارب  هک  ینادرمناوج 
.دومن

.دوب لاّعف  يدرمناوج  وا  هک  یتسار  هب  داد  ماجنا  ماشه »  » زا دعب  هعمز »  » هک دوب  یّمهم  راک  هچ 

؟ دنهد ماجنا  يراک  هچ  دنتساوخ  یم  يرتخبلاوبا «  « و يدع « نب  معطم   « و ریهز «  « نینچمه

.دندز مهب  دندوب ، هتسب  نامیپ  هناتخسرس  نآ  رد  نانمشد  هک  ار  يا  هفیحص  نانآ  يرآ ،

.میداتفا نابز ، یب  هنایروم  طّسوت  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ياصع  ندش  هدروخ  دای  هب  هفیحص  نآ  ندش  هدروخ  اب 

هداد ربخ  نانآ  زا  ترـضح  نآ  هک  یبیغ  تاـقافّتا  رایـسب  هچ  داد و  ربخ  رما  نیا  زا  یحو  قیرط  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.تسا

یم شترـضح  هب  نانآ  هیحان  زا  یبدا  هئاـسا  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوب  یمتـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  بناـج  هک  ربم  ناـمگ 
.دیسر

.تسا هدیدنسپ  بوخ و  همه  هافر -  شیاسآ و  هچ  یتخس و  هچ  هدمآ -  ناربمایپ  رس  رب  هچ  ره 

.دنداد یمن  رارق  شتآ  رد  ار  نآ  زگره  دسر ؛ یم  الط  هب  یبیسآ  شتآ ،  رطاخ  هب  رگا  هک  ارچ 

نینچ تشاد و  زاب  ار  نانآ  دـنوادخ  یلو  دـندوب ؛ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رازآ  یپ  رد  هک  دـندوب  يدارفا  رایـسب  هچ 
.دنتشاد ار  يراک  نینچ  تأرج  هک  دندوب  رایسب  مدرم  زا  يدارفا 

.تفر ورف  مدرم  نامشچ  رد  يراخ  راکشآ  توعد  نیا  زا  دومن و  یم  توعد  قح  يوس  هب  ار  ناگدنب  ییاهنت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد 

.تشگ زاب  هرابود  شمارآ  افص و  دومن و  عانتما  ریشمش  یلو  دنشکب ؛ ار  ترضح  نآ  دنتفرگ  میمصت  یهورگ  هک  ییاج  ات 

لوغ رتش  هاگان  درازایب ؛ ار  ترضح  نآ  تساوخ  یم  لهجوبا  هک  یماگنه 
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.تشاد ار  وا  ندیعلب  دصق  هک  دید  ار  يرکیپ 

.درک اضاقت  ار  وا  نید  ربمایپ  هک  داد  یمن  ار  وا  نید  دوب و  هتشاذگ  هالک  يدرم  رس  رب  شورف  دیرخ و  رد  لهجوبا 

.تشادن تخادرپ  زج  تاجن  يارب  يا  هراچ  دش و  ریزگان  هدمآ ، نآ  رطاخ  هب  ربمایپ  دید  یتقو 

هدرمـش اطخ  يراک ،  نینچ  يدرف  نوچمه  رب  یلو  دوب ، هدـید  ییاه  هزجعم  ترـضح  نآ  زا  راب  نیدـنچ  نیا ، زا  شیپ  لـهجوبا  هّتبلا 
.دوش یمن 

.دمآ ربمایپ  غارس  هب  يا  هدام  گرگ  نوچمه  هدرک و  هدامآ  ییاهگنس  هک  دوب  بطحلا » هلاّمح   » ناگدنهد رازآ  هلمج  زا  و 

، ینم وچمه  هب  ایآ  تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  مشخ  اب  دوب ) هدمآ  دورف  وا  قح  رد  ّتبت »  » هروس هک   ) يزور
؟ دیامن یم  وجه  دمحا 

؟ دنیبب ار  باتفآ  انیبان  مشچ  هنوگچ  دیدن ، ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تشگ  هچ  ره 

؟ دیسر شترضح  هب  ایقشا  زا  ییاه  تواقش  هچ  درک ، مومسم  يدنفسوگ  تشوگ  اب  ار  شترضح  يدوهی  نز  هک  هاگنآ 

.دومن اشفا  ار  وا  يراک  ناهنپ  دوشگ و  نخس  هب  بل  ادخ ) نذا  هب   ) دنفسوگ تسد  سپ 

.تفرگن ّقلعت  صاصق  هتسب  نابز  هب  دوب  یمیرک  قلخ  ياراد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاجنآ  زا  و 

.دوب يا  هدش  تیبرت  نانآ  نایم  رد  نآ ، زا  شیپ  هک  ارچ  دیشخب ؛ یتلیضف  نانآ  رب  نزاوه »  » گنج رد 

.دندوب هدومن  ریسا  ار  وا  هدروآ و  نییاپ  ار  وا  شزرا  نارفاک  هک  تشاد  یعاضر  رهاوخ  نانآ  نایم  رد  دندروآ  ار  ناریسا  یتقو 

.دنا هدروآ  هیده  شترضح  يارب  ار  وا  دندرک  لایخ  مدرم  هک  درک  یکین  وا  هب  نانچ  ترضح  دمآ ، ترضح  دزن  وا  یتقو 

.دوب نز  نآ  يارب  يرترب  نیرتالاب  نیا  هک  درک ، نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  نهاریپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  يرآ ،

.دندش زینک  شربارب  رد  ناوناب  یلاح  رد  دش  نانز  مناخ  تسشن ، نهاریپ  نیا  يور  رد  وا  یتقو 
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.تسا تخس  شا  هنک  هب  هطاحا  هک  نادرگ  داش  ار  تحور  نآ ، یناعم  ترضح و  نآ  تاذ  فاصوا  هب  نداد  شوگ  اب  يرآ ، 

.نک رپ  دوش -  یم  هتفگ  رعش  رثن و  تروص  هب  هک  ترضح -  نآ  تافص  نساحم  زا  ار  دوخ  شوگ  و 

.تسا هدش  زاغآ  وا  زا  هدرک و  هطاحا  ار  وا  بوخ  تافص  همه  هدش و  زاغآ  وا  زا  بوخ  تفص  ره  هک  ارچ 

.تسا ندز  ترچ  شباوخ  یمارآ و  راقو و  اب  شنتفر  هار  دنخبل ،  مّسبت و  شا  هدنخ  هک  تسا  يراوگرزب  ياقآ  وا 

.تسا رابرپ  غاب  دننامه  وا  یگدنز  تسا و  يرحس  میسن  دننامه  وا  يوخ  قلخ و 

.دوب ءایح  تمصع و  راقو و  تیّدج و  مزع ، مزح و  تمحر ، رهم و  شدوجو  همه 

.درک یمن  کبس  ار  وا  نآ ، شیاسآ  هافر و  درب و  یمن  نیب  زا  یگدنز  یتخس  ار  وا  ییابیکش  ربص و 

.دنک یمن  روطخ  شکاپ  لد  رد  یتشز  يدب و  زگره  هک  تسا  میرک  راوگرزب و  نانچ  وا 

.دنتشگ ریقح  کچوک و  وا  ربارب  رد  ناگرزب  هک  تشاد  ینازرا  وا  يارب  گرزب  تمعن  ردقنآ  لاعتم  دنوادخ 

تشرـس و هدوب و  ییابیکـش  ملح و  ردارب  هک  ارچ  درک ، وفع  دیـشوپ و  مشچ  وا  یلو  دـندرک ؛ راـتفر  یناداـن  هب  شترـضح  اـب  وا  موق 
.دوب یشوپ  مشچ  وا  شور 

.دوش یمن  مک  زگره  هک  تسا  ینارکیب  يایرد  وا  هک  ارچ  تفگ ، ارف  ار  نایناهج  همه  وا  ملح  ملع و 

.تسوا زا  اطعا  هک  دهد  تبسن  وا  رب  ار  كاسما  دناوتب  هک  تسا  شزرا  یب  کچوک و  ردق  نآ  وت  يایند 

.تسا ناشخرد  الاو و  دیشروخ  نامه  وا  عقاو  رد  هتفای ؛ قّقحت  وا  دوجو  رد  تلیضف  باتفآ 

یم تباث  ییانـشور  شـشخرد و  ار  اـه  هیاـس  یتسار  هب  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  اـه  هیاـس  شرون  وترپ  ددرگ  یم  راکـشآ  هک  یماـگنه 
.دیامن
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؟ دننکفا هیاس  وا  رب  اهنآ  هک  تسا  یسک  هچ  داهن ، شلاب  رب  ار  وا  ربا  هک  تسا  یسک  وا 

.تسا هدش  رود  ام  لوقع  درخ و  زا  اهسوه  اوه و  نآ ، ببس  هب  هتشگ و  کبس  وا  هاگشیپ  رد  اهیرترب  لیاضف و 

؟ دیامن تماقم  دناوت  یم  یکی  رات  باتفآ ، دوج  اب و  ای  دندرگ ؟ راکشآ  دنناوت  یم  ناگراتس  مد ، هدیپس  دوجو  اب  ایآ 

.تسا هنالداع  وا  ناسحا  راوگرزب و  وا  يوخ  قلخ و  اسآ ، هزجعم  وا  رادرک  راتفگ و 

مدرم تسا و  ینارک  یب  ياـیرد  وا  هک  اریز  نکن ، هسیاـقم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ار  یـسک  يرترب  لـضف و  رد  زگره 
.دنتسین شیب  يوترپ 

نآ زا  ار  لیاضف  نابوخ  همه  هکلب  تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يرترب  لضف و  زا  تسا  نایناهج  رد  هک  ییاه  تلیـضف  همه 
.دنا هتفرگ  تیراع  هب  ترضح 

.تسا ییازج  یطرش  ره  يارب  دش و  همین  ود  وا  يارب  زین  هام  هدش و  ادج  وا  هنیس  زا  لیاضف )  ) همه

.دندشن ور  هب  ور  هدیشاپ و  مه  زا  نانآ  تخادنا و  هزیر  گنس  راّفک  نایرکشل  يوس  هب  وا 

.درک ناراب  ياعد  نانآ  رب  دوب  هدش  دراو  مدرم  رب  یلاسکشخ  هک  لاس  نآ  رد 

.تفر نیب  زا  یلاسکشخ  دیراب و  ناراب  نانآ  رب  زور  تفه  ترضح ،  نآ  ياعد  رثا  رد  و 

.دومن باریس  تشگ ، یم  یگنشت  ساسحا  هک  ییاج  ره  درک و  باریس  ار  تاناویح  يارچ  لحم  هک  ییاج  ات 

.دنتسه یتحاران  رد  بالیس  زا  هک  دندومن  هوکش  نآ  رازآ  زا  مدرم  هک  دیراب  ناراب  ردقنآ 

.دیامن یم  باریس  هک  یناراب  فصو  رد  وگب  سپ  تشگ ، فاص  ربا  زا  نامسآ  درک و  اعد  ترضح  نآ 

.دندش هدنز  مدرم  هدیدرگ و  نشور  اهمشچ  تشگ و  ریس  ناراب  زا  نیمز  هاگنآ 

.ددرگ یم  نشور  اه  یکیرات  نآ ، ناگراتس  زا  هک  ینیب  یم  نامسآ  دننامه  ار  نیمز 

، هتفرگ ارف  ار  اه  یخرس  اه و  يدیفس  همه  هک  وا  رون  زا  اه  توقای  اهرُد و 
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.دنا هدنمرش 

.ددرگ یم  رود  وا  زا  تواقش  دنیبب  سک  ره  هک  يا  هرهچ  مدش ، یم  لیان  وا  يابیز  هرهچ  رادید  هب  رابکی  شاک ! يا 

.دش یم  لیاز  اهنآ  یگتسخ  وا  ندید  اب  دندید ، یم  ار  وا  هتسخ  يرکشل  رگا  هک  يا  هرهچ 

راغ رد  هک  ماگنه  نآ  رد  دمآ  رد  زازتها  هب  یلاحـشوخ  زا  نیمز  نیا  هدش و  هداد  رارق  هاگ  هدجـس  وا  يارب  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا 
.دش لوغشم  زامن  هب  ارح 

.تساهنیمزرس رب  باتهم  ینشور  ششخرد و  دننامه  وا  هرهچ  ینشور  ششخرد و 

.دش تفگش  رد  وا  ییابیز  لامج و  زا  ییابیز  لامج و  سپ  تشگ ، ناهنپ  ییابیز  نسح و  اب  وا  ییابیز  نسح و 

.دمآ دیدپ  نآ  زا  تخت  هک  تسا  يا  هقاس  دننام  دز و  هفوکش  هایگ  نورد  زا  هک  تسا  يا  هفوکش  دننامه  وا 

.دنا هتفگ  ناشوهاب  هک  تسا  يزار  تهج  هب  نیا  دزاس و  هریخ  ار  اهمشچ  تسا  کیدزن  وا  رون  ششخرد 

.دومن ظفح  تخس  راثآ  ندشراکشآ  زا  ار  وا  شا  هنیکس  راقو  وا و  هرهچ  ییابیز 

ياه گنر   (1) تسرپ ) باتفآ   ) ءابرح دننام  ترضح  نآ  رون  فیط  زا  هک  دننک  یم  لایخ  دندرگ  یم  ور  هب  ور  وا  اب  اه  هرهچ  یتقو 
.دننک یم  نت  رب  نوگانوگ 

.تسا هدیشخرد  وت  رب  راونا  ماگنه  نآ  رد  يدییوب  ار  وا  ندب  شوخ  يوب  یتقو 

.دیامن یم  ناسحا  دریگ و  یم  ادخ  رطاخ  هب  ادخ و  يارب  هک  یتسد  يدیسوب ؛ ار  وا  تسد  هک  یماگنه  ای 

.دنراودیُما نآ  زا  يزاین  یب  هب  نایاون  یب  هتشاد و  رذح  نآ  زا  ناهاشداپ  هک  تسا  یتسد  نیا 

.تسا یفاک  رگید  ياهتسد  زا  وت  يارب  نیا  تسا و  يراج  بالیس  دننامه  هراومه  تسد  نیا  ششخب  دوج و 

ناویح نآ  ریش  دروخ ، دنفسوگ  هدیکشخ  ناتسپ  رب  تسد  نیا  هک  یماگنه 

« مجرتم  ... » دهد یم  گنر  رییغت  باتفآ  رد  هک  تسا  يروناج  مان  تسرپ ؛  باتفآ  - 1
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.دش لصاح  ناوارف  يدوس  دایز و  هیامرس  تشگ و  يراج 

حیبـست هزیرگنـس  وا  هلیـسو  هب  داد و  هویم  اـمرخ  لـخن  دیـشوج و  شبآ  دروـخ ؛ هدیکـشخ  همـشچ  هب  تسد  نیا  هک  یلاـس  نآ  رد  و 
.دناوخ

هریخذ بآ  هشوـت و  داز و  دـندوب  رقف  يرادـن و  رد  هک  یموـق  دـنتفای و  ییاـهر  تخـس  گرم  زا  ناگنـشت  همـشچ ، نیا  شـشوج  زا 
.دندرک

.دنتشگ باریس  هنشت  رازه  بآ ، عاص  کی  اب  هدش و  ریس  هنسرگ  رازه  دوب  عاص  کی  هزادنا  هب  هک  ییاذغ  اب  هک  دوب  وا  هزجعم  زا  و 

ارف وا  يراکهدـب  تقو  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیرخ  ار  وا  يوربآ  دومن و  افو  دوب  ـالط  غرم  مخت  کـی  هزادـنا  هب  هک  ار  ناملـس  ضرق  و 
.دوب هدیسر 

تاجن یگدنب  زا  ناملس  هلیسو  نیدب  دیدرگ و  تماق  دنلب  لخن  هب  لیدبت  درک و  دشر  تعاس  کی  ضرع  رد  امرخ  ياه  هتسه  یتقو 
.دش دازآ  درک و  ادیپ 

؟ دومن دازآ  یگدنب  زا  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  دیریذپ  یمن  ار  ناملس  رذع  ایآ 

یم سمل  نآ  هب  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  یتقو  دندوب ، هدش  هتـسخ  ناوتان و  نآ  ياوادم  زا  ناکـشزپ  هک  یتخـس  درد  ره  يرآ ،
.درک یم  ادیپ  افش  يرامیب  دومن 

زور دـننام  بش ،  رد  هک  تشگ  يوق  ناشدـید  نانچ  هتفای و  دوبهب  درک  سمل  شکرابم  تسد  اـب  یتقو  هک  يراـمیب  ياـه  مشچ  هچ 
.دندید یم 

یم رون  زا  شمشچ  رمع  رخآ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  داد  افش  ار  شمشچ  شترـضح  دید ، بیـسآ  هداتق »  » مشچ یتقو  گنج ، ماگنه  رد 
.دیشخرد

.دش یم  رتایحاب  نآ  يافص  اب  نتفر  هار  زا  هک  یمدق  ترضح ، نآ  مدق  كاخ  ندیسوب  اب  ای 

.دراذگ نیمز  رب  ياپ  هک  ماگنه  نآ  تسا  بلق  يور  شهاگیاج  هک  ییاپ  ياج 

.دیامن یمن  شومارف  ار  وا  راوتسا  ياه  ماگ  مالسلا  هیلع  یلع  زگره  هدرک و  تکرح  مارحلا  دجسم  يوس  هب  هک  تسا  یمدق  نیا 

یم لوغشم  شتدابع  هب  دور و  یم  ادخ  يوس  هب  اهاپ  نیا  اب  دیُما  میب و  اب  وا  دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  ماگنه  نآ  رد 
.ددرگ
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؟ دنا هدز  مدق  شیاسآ  تدابع و  رد  ردقچ  دنیامن ، یم 

.دروآ یم  رد  ناجیه  هب  ار  اهارحص  اهاپ  اب  دش  یمن  مارآ  ءارح »  » راغ رد  نآ  زا  شیپ  رگا  هک  منیب  یم  نانچ  ار  وا 

.دندوزفا دوخ  یهارمگ  هب  دومرف ، یم  تیاده  ار  نادنمدرخ  هک  یسک  زا  متفگش ؛ رد  نارفاک  زا 

.تسا هدروآ  اه  نآ  رب  تمظع ،  همه  نآ  اب  ار  نآرق  هک  یلاح  رد  دنیامن  یم  ینامسآ  باتک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  و 

؟ تسافش تمحر و  مدرم  يارب  نآ  رد  تسادخ و  زا  يرکذ  هک  دوبن  سب  اهنآ  يارب  نآرق  ایآ 

؟ دنراد ار  نیا  ییاناوت  ناغیلب  ایآ  دنتسه ؟ ناوتان  نآ  زا  يا  هیآ  ندروآ  زا  نج  سنا و  هک  یباتک 

.دنک یم  ادها  ییاه  هزجعم  دوخ  ناگدنونش  يارب  اویش  اسر و  ظافلا  اب  زور  ره  هک  یباتک 

.تسا نیریش  رویز و  نامه  نآ ،  هک  ارچ  دنوش ؛ یم  هداد  تنیز  نآ  ندناوخ  اب  اهناهد  نآ و  ندینش  اب  اهشوگ  هک  یباتک 

.تسا هدمآ  دورف  تالآرویز  اب  هک  ییابیز  يوناب  دننامه  هک  رتفیطل  یناعم  فیطل و  ظافلا  ياراد  هک  یباتک 

.دوب فاص  لالز و  یقیقر ، زا  هک  داد  ناشن  ام  هب  ار  تلیضف  تالکشم  هک  یباتک 

.دنشاب هریت  ردک و  اهتروص  هک  ماگنه  نآ  رد  دهد  یم  ءالج  ار  اه  هرهچ  نآ ، هک  یتسار  هب 

.تسا ناگدننیب  مشچ  دننامه  ام و  یگدنز  زا  ییاهریوصت  دننامه  نآ ، ياه  هروس 

.دنزادنیب مّهوت  هب  ار  وت  دنناوت  یمن  اناوت  نابیطخ  سپ  تساه  همّسجم  دننامه  مدرم ، دزن  رد  نآ  نانخس 

.دندش ادج  نآ  زا  ءاجه  فورح  هک  یفورح  زا  تخاس ؛ ادج  ار  اهشناد  مولع و  زا  نآ  تایآ  ردقچ 

تفگـشرد ناعراز  هک  دنیآرد  هزیکاپ  ییالط و  ياه  لبنـس  هب  دـنوش  هتـشاک  یتقو  هک  دنتـسه  يا  هتـسه  هناد و  دـننامه  تایآ ، نیا 
.دنوش
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.تسین شیب  يرحس  نیا  دنتفگ : هتسب و  ءارتفا  وا  هب  هداتفا  دیدرت  ّکش و  هب  دندینش  ار  تایآ  نیا  نارفاک  یتقو  یلو 

.دش یهارمگ  یگتسخ و  اهنآ  رب  زین  تیاده  تساوخرد  هکلب  تخاسن ؛ زاین  یب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  نشور  تایآ  نآ  هک  یتروص  رد 

؟ دنیوگب دنناوت  یم  هچ  ناگدننک  تیحصن  رگید  دندرگ ، هارمگ  شناد  ملع و  اب  اهدرخ  هک  یماگنه 

.دندومن راتفر  دیدومن ، راتفر  فینح ، نید  اب  هک  امش  دننامه  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  موق  مالسلا و  هیلع  یسیع  موق 

 : دیوگ هک  اجنآ  ات 

يد نمو  ّیبنلا  ونص  ّیلعو 

ءالولاو هدادو  يداؤف  ن 

یلاعملا یف  هّمع  نبا  ریزوو 

ءارزولا دعست  لهألا  نمو 

ًانیقی ءاطغلا  فشک  هدزی  مل 

ءاطغ هیلع  ام  سمشلا  وه  لب 

.تسوا تیالو  ّتبحم و  اب  نم  لد  ياطع  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  و 

.دنسر یم  تداعس  هب  ارزو  وا  یگتسیاش  تقایل و  زا  هک  دوب  الاو  تاماقم  رد  شیومعرسپ  ریزو و  وا 

.درادن یششوپ  هدرپ و  هک  تسا  یباتملاع  باتفآ  نامه  وا  هکلب  دیازفآ ، یمن  وا  نیقی  هب  يا  هّرذ  دور  رانک  اه  هدرپ  رگا  هک  یسک 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

یلع جوز  نیطبسلا  ّمُابو 

ءابعلا هتوح  نمو  اهینبو 

.دندوب ابع  ریز  رد  هک  یناسک  وا و  نادنزرف  مالسلا و و  هیلع  یلع  رسمه  وا و  طبس  ود  ردام  هلیسو  هب  و 

 : دیوگ هک  اجنآ  ات 
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ءاعفشلا هب  تکسمتسا  يّذلا  ل 

ءوسلا ینّسمی  نأ  هَّللا  یبأو 

ءاجتلا کیلإ  یلو  لاحب 
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.مدز گنچ  دنا ، هدز  گنچ  نآ  هب  ناهاوخ  تعافش  هک  ینامسیر  هب  وت  یتسود  زا  هک  یتسار  هب 

.ما هدروآ  هانپ  وت  يوس  هب  نم  هک  ارچ  دسرب ؛ يدب  نم  هب  زگره  هک  هدرک  عونمم  دنوادخ 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

هَّللا اضر  غباف  ّیبنلا  ّبحبو 

ءایحلاو اضرلا  هّبح  یفف 

ّبحم بلق  بنذلاب  أدصی  فیک 

ءالج لیمجلا  كرکذ  هلو 

یبیبط تنأو  یتّلع  هذه 

ءاد بلقلا  یف  کیلع  یفخی  سیل 

.تسایح يدونشخ و  وا ، ّبح  رد  هک  ارچ  شاب ، ادخ  ياضر  بلط  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتبحم  رهم و  اب  و 

.دنک یم  ادیپ  الج  لد  وا  يابیز  دای  اب  هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  هانگ  گنز  وا  رادتسود  ّبحم و  لد  هنوگچ 

.تسین ناهنپ  وت  رب  یسک  چیه  لد  درد  هک  ینم ، بیبط  وت  تسا و  نم  درد  نیا  يرآ ،

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

ایاجس مالکلا  بعوتسی  فیک 

؟  ءاکرلا راونألا  راحب  حزنت  لهو  ك 

یغبا کحدمل  هیاغ  نم  سیل 

ءاهتناو هیاغ  لوقللو  اه 

هَّللا نم  يرتت  کیلع  مالسف 

ءاوأبلا کل  هب  یقبتو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1195 
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یغ امف  کنم  کیلع  مالسو 

ءافک مالسلا  کل  هنم  كر 

هَّللا قلخ  ام  ّلک  نم  مالسو 

ءالمالا كرکذب  ایحتل 

نم هلمحت  کسملاک  هالصو 

ءابکن وأ  کیلإ  لامش  ین 

لضخت کحیرض  یلع  مالسو 

ءاسعو هبرت  هنم  هب  ل 

جن يدی  نیب  تمّدق  ءانثو 

ءارث ّيدل  نکی  مل  ذإ  ياو 

هَّللادبع نم  هالصلا  ماقأ  ام 

ءایشألا اّهبرب  تماقو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1196 
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؟ دراد ار  ییایرد  شیاجنگ  یناویل  ایآ  دنراد و  ار  وت  يایاجس  لیاضف و  شیاجنگ  تاملک  نیا  هنوگچ 

.دراد ینایاپ  ماجنارس و  يراتفگ  ره  هک  یلاح  رد  تسین ، وت  فیرعت  حدم و  يارب  ینایاپ 

.داب هدنیاپ  دبا  ات  امش  دای  داب و  هتسویپ  وت  رب  ادخ  مالس  نیا ، ربانب 

.تسین یفاک  مالس  وت  ریغ  زا  هک  امش ؛ زا  امش  رب  مالس 

.داب رپ  امش  ّتیحت  زا  اه  ناکم  همه  هک  ادخ  ناگدیرفآ  همه  زا  مالس 

.متسرف یم  دزو ، یم  لامش  ابص و  نایم  زا  هک  يداب  لامش و  میسن  زا  امش  رب  کشم  زا  يدورد 

.ددرگ یم  توارطاب  مرن ،  رازنش  نیمزرس  كاخ  نآ ،  زا  هک  یمالس  امش ؛  رّهطم  حیرض  رب  مالس  و 

.مرادن يا  هیامرس  نآ ،  زج  نم  هک  ارچ  مدومن ؛ امش  میدقت  دوخ ،  تاجانم  اب  ار  مدوخ  يانث  حدم و  نم 

.داب وت  رب  تسا ، هدنز  شراگدرورپ  هب  زیچ  همه  تسه و  ادخ  ناگدنب  زا  دورد  نیا  ات  هک  ییانث  حدم و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1197 
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نایولع یمارگ و  تاداس  تلیضف  رد   - 2

لقن ار  نایولع  لیاضف  زا  یـشخب  راصتخا  روط  هب  مالـسلا » مهیلع  تیب  لها  لـئاضف  ياـیرد  زا  يا  هرطق   » باـتک تسخن  دـلج  رد  اـم 
: دیامرف یم  هک  ناحبس  دنوادخ  شیامرف  لاثتما  ناتسود و  زا  یخرب  تساوخرد  هب  ییوگ  خساپ  یپ  رد  دلج  نیا  رد  کنیا  میدومن ، 

یم ناراوگرزب  نآ  لـیاضف  رکذ  هب  هدرتـسگ  روط  هب  نک ، » وگزاـب  ار  تراـگدرورپ  ياـهتمعن  و  « ؛  (1) ْثِّدَـحَف » َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأَو  »
 . میزادرپ

 . تسا هدش  لقن  لّوا  دلج  رد  هک  تسا  یتایاور  زا  ریغ  دوش  یم  لقن  ماقم  نیا  رد  هک  یتایاور  تسا  یهیدب 

 : دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدمآ :  رابخألا » عماج   » باتک رد   - 72  / 789

 . رصبلاو عمسلا  یف  هَّللا  هداز  ًابغار  ًاعئاط  ّیلع  ّلصف  يدالوأ  يأر  نم 

یم شیازفا  ار  وا  ییانیب  ییاونـش و  لاعتم  يادخ  دتـسرفب ،  تاولـص  نم  رب  تبغر  لیم و  اب  دـنیبب و  ارم  نادـنزرف  زا  یکی  هک  یـسک 
(2) دهد . 

: دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون :  یم  لئاضف »  » و هضور »  » باتک رد   - 73  / 790

!؟  مناوتان منادناخ  تعافش  زا  یلو  دیراد ،  دیما  نم  تعافش  هب  امش  ایآ  مدرم !  يا 

دومن (3) دهاوخ  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  دیامن ،  تاقالم  كرـش -  نودب  نامیا -  اب  ار  دـنوادخ  تمایق  يادرف  هک  ره  مدرم !  يا 
 . دشاب نیمز  كاخ  دننامه  وا  ناهانگ  هچرگ  ، 

 . هیآ 11 یحض ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  رابخألا » عماج   » زا 220/3 ح 22 » همکحلا :  عیبانی   » رد تیاور  نیا  - 2

 . تسا تشهب  وا  شاداپ  هدمآ :  نینچ  ردصم  رد  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1198 
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هب شربارب  رد  دـیامن و  یم  هولج  نم  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگنآ  مریگ ،  یم  تشهب  رد  هریگتـسد  زا  تماـیق ) زور  رد   ) نم مدرم !  يا 
 . میامن یمن  يراذگورف  منادناخ  زا  يدحا  يارب  نم  سپ  دوش ،  یم  هداد  تعافش  نذا  نم  يارب  سپس  متفآ ،  یم  هدجس 

 . یتیب لهأ  ریغ  دحأل  موقی  نأ  دحأل  ّلحیال  مهولّضفو ،  مهومرکأو  یتامم ،  دعبو  یتایح  یف  یتیب  لهأ  اومّظع  سانلا !  اهّیأ 

 ، دیهد يرترب  و  دیرادب ،  یمارگ  ار  نانآ  و  دیرامـشب ،  گرزب  متافو ،  زا  سپ  میگدنز و  تایح و  نامز  رد  ارم  نادـناخ  مدرم !  يا 
(1) مالسلا .  مهیلع  نم  تیب  لها  مارتحا  هب  زج  دزیخاپب  يدحا  مارتحا  هب  تسین  زیاج  یسک  يارب 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون :  یم  رابخألا » عماج   » باتک رد   - 74  / 791

.قفانم وهف  ینافج  نمو  ینافج ، دقف  هیدی  نیب  مقی  ملو  يدالوأ  يأر  نم 

ّقح رد  هک  یسک  تسا و  هتشاد  اور  متس  نم  رب  عقاو  رد  دزیخن ،  اپب  وا ) مارتحا  هب   ) شربارب رد  دنیبب و  ارم  نادنزرف  زا  یکی  سک  ره 
.تسا قفانم  دیامن  متس  نم 

 : هدمآ يرگید  ثیدح  رد 

.هل ءاود  ءالبب ال  یلاعت  هَّللا  هالتبا  ًاّمات  ًامایق  موقیالو  يدالوأ  يأر  نم 

دشاب هتـشادن  ییاود  هک  دنک  یم  راتفرگ  ییالب  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  دزیخن ،  اپب  لماک  نانآ ) مارتحا   ) هب دنیبب و  ارم  نادنزرف  هک  ره 
(2) . 

 : دومرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدمآ :  یمزراوخ » لتقم   » باتک رد   - 75  / 792

 . دحأل نوموقیال  مّهنإف  مشاه ،  ینب  ّالإ  لجرلل  لجرلا  موقی 

(3) دنزیخ .  یمن  اپب  یسک  رطاخ  هب  نانآ  هک  مشاه  ینب  زج  دنزیخ  یم  اپب  رگیدمه  مارتحا  هب  مدرم 

 . نمض ح 124  295/36 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 135 لئاضفلا :  - 1
 . تسا هدیدرگ  لقن  رابخألا » عماج   » زا 220/3 ح 23  همکحلا :  عیبانی  رد  تیاور  نیا  - 2

 . 100 یمزراوخ :  لتقم  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1199 
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 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون :  یم  تاداسلا » لئاضف   » باتک رد   - 76  / 793

(2) ینناهأ .  دقف  مهناهأ  نمو  ینمرکأ (1) ،  دقف  يدالوأ  مرکأ  نم 

 . تسا هدومن  نیهوت  نم  هب  عقاو  رد  دیامن  نیهوت  اهنآ  هب  هک  یسک  و  هتشاد ،  یمارگ  ارم  درادب  یمارگ  ارم  نادنزرف  هک  یسک 

قداص ماما  زا  دـیوگ :  یم  تسا -  رفعج  شمان  هک  يدـهن -  فیـس  نب  نوزرب  دـسیون :  یم  هّمغلا » فشک   » باتک رد   - 77  / 794
 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع 

 . نیمیتیلا یف  حلاصلا  دبعلا  ظفح  ام  انیف  اوظفحا 

یم نآرق  هک  دـینک .  تاعارم  ام  دروم  رد  زین  امـش  دومن ،  تاـعارم  میتی  ود  نآ  دروم  رد  ادـخ  هتـسیاش  حـلاص و  هدـنب  هک  ار  هچنآ 
« . دوب یحلاص  درم  ناشردپ  و  « ؛  (3) ًاِحلاص »  امُهُوبَأ  َناکَو   : » دیامرف

(4) دوب .  يا  هتسیاش  حلاص و  درف  هک  تساهنآ  متفه  ّدج  نامه  ناشردپ  زا  روظنم  هدش :  هتفگ 

رصع زامن  بیقعت  رد  نامألا » هّنج   » باتک رد  هللا  همحر  یمعفک  خیـش  و  حابـصملا »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 78  / 795
 : تسا هدمآ  اعد  نآ  رخآ  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  ییاعد  رکش  هدجس  زا  دعب 

(5) ملسو . » هلآو  هیلع  هللا  یلص  کّیبن  هّیّرذ  یلع  ّلصو  »

 . 376/12 ح 8 كردتسملا :  - 1
 . تسا هدمآ  تاداسلا » لئاضف   » زا لقن  هب  220/3 ح 24 » همکحلا :  عیبانی   » رد تیاور  نیا  - 2

 . هیآ 82 فهک ،  هروس  - 3
رد « 51/1 هّمغلا :  فـشک   » رد 203/27 ح 4 .  راونألا :  راـحب  سلجم 10 ،  273 ح 52  یـسوط :  یلاما   ، 162/2 هّمغلا :  فـشک  - 4
هب ار  ییاه  هورگ  ماوقا و  لاعتم  دنوادخ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دندومرف : شترـضح  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یثیدـح 
َناک و   : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  اجنآ  دـنا ،  هتفرگ  رارق  مارتحا  دروم  ناردـپ  مارتحا  هب  نادـنزرف  و  هدومرف ،  داـی  ناشناردـپ  تهج 

ام هک  یلاح  رد  هدوب ،  دنزرف  نیمهد  دنزرف ،  نیا  هک : هدومرف  لقن  شآ  یمارگ  ناردـپ  زا  مراوگرزب  ردـپ  یتسار  هب  ًاِحلاص » امُهُوبَأ 
هگن ار  ام  مارتحا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رطاخ  هب  سپ  میتسه ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا 

 . دیراد
 . 42/86 راونألا :  راحب   ، 55 یمعفک :  حابصم  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1200 
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 . داب تربمایپ  هّیرذ  رب  دورد  و 

(1) تسا .  هدمآ  تسا -  قیرح  ياعد  هب  فورعم  هک  زین -  لماک  ياعد  رخآ  رد  ریبعت  نیا  هّتبلا 

(2) تسا .  هدمآ  زین  هدش ،  دراو  ناضمر  كرابم  هام  زور  ره  رد  نآ  ندناوخ  هک  یحیبست  ياعد  رد  ریبعت  نیمه  نینچمه 

 : تسا هدمآ  تامس  ياعد  رد  نینچمه 

« . مالسلا مهیلع  هتّیّرذو  هترتعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  کبیبحل  تکرابو  »

.شنادنزرف (3) نادناخ و  ترتع و  دّمحم و  تبیبح  يارب  يداد  رارق  كرابم  و 

 : تسا هدمآ  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک رد   - 79  / 796

هب هاگن  تسا ،  تدابع  نآ -  تئارق  نودـب  نآرق -  هب  هاگن  تسا ،  تدابع  ردام  ردـپ و  هرهچ  هب  هاگن  تسا ،  تداـبع  هبعک  هب  هاـگن 
.تسا (4) تدابع  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تروص  هب  هاگن  تسا و  تدابع  ینید )  ) دنمشناد ملاع و  تروص 

 : دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش  زاب 

ملو هجاهنم  اوقرافی  ملام  هدابع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هّیّرذ  عیمج  یلإ  رظنلا 

 . 410 هّیدهم :  هفیحص   ، 107 دّجهتملا :  حابصم  - 1
 . 110/98 راونألا :  راحب  - 2

راصتخا هب  ار  یخرب  هک  هدـمآ  يدایز  ياـهاعد  رد  ریبعت  نیا  هک :  تسا  ینتفگ   . 500 هّیدهم :  هفیحـص   ، 99/90 راونألا :  راحب  - 3
؛ » َنیعَمْجَأ ِِهتَّیِّرُذَو  َنیرِهاَّطلا ،  ِِهلآ  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَأ   : » ناضمر كراـبم  هاـم  لّوا  بش  ياـعد  فلا -  مییاـمن :  یم  لـقن 

َّمُهَّللَأ  : » برغم زامن  بیقعت  ب -  « . 296/97 راونألا :  راحب   . » تسرف دورد  شنادنزرف  همه  شکاپ و  نادناخ  دمحم و  رب  ادـنوادخ !
راحب  . » تسرف دورد  شنادناخ  نادـنزرف و  رب  ربمایپ و  دـمحم و  رب  ادـنوادخ ! ِِهْتَیب ؛ » ِلْهَأ  یلَعَو  ِِهتَّیِّرُذ  یلَعَو  ِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
دورد شنادنزرف  دمحم و  رب  ادنوادخ ! ِِهتَّیّرُذَو ؛ » ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَأ   : » برغم زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  ج -  « . 97/86 راونألا : 

« . 95/86 ح 3 و 58/94 ح 38 راونألا :  راحب   . » تسرف
 . 205/2 هیقفلا :  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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166 ص :

(1) یصاعملاب .  اوثّولتی 

هدـشن و ادـج  وا  شور  هار و  زا  هک  یماداـم  تسا ،  تداـبع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هّیرذ  هـمه  تروـص  هـب  ندرک  هاـگن 
 . دنا هدرکن  هدولآ  ناهانگ  اب  ار  ناشدوخ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  انامه  هک  هدرک  تیاور  شدوخ  تکن »  » رد یلجع   - 80  / 797

(2) هدابع .  مالسلا  هیلع  ّیلع  هجو  یلإ  رظنلا 

 . تسا تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  ندرک  هاگن 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  هماُما  یبا 

نمو هجرد ،  هئامسمخ  اهب  هل  عفرو  هئّیس ،  فلأ  فلأ  هنع  یحمو  هنـسح ،  فلأ  فلأ  اهب  هل  هَّللا  بتک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  یلإ  رظن  نم 
 . هجرد هئام  هل  عفرو  هئّیس ،  هئام  هنع  یحمو  هنسح ،  هئام  اهب  هل  هَّللا  بتک  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  دالوأ  دحأ  یلإ  رظن 

رازه وا ) لامعا  همان   ) زا دوش و  یم  هتشون  هنـسح  رازه  رازه  وا  يارب  لمع ،  نیا  رطاخ  هب  درگنب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  سک  ره 
 . دنک یم  ادیپ  ءاقترا  هجرد  دصناپ  وا  تلزنم  ماقم و  و  ددرگ ،  یم  كاپ  هانگ  رازه 

همان  ) زا دوش و  یم  هتـشون  هنـسح  دـص  وا  يارب  دـنک  هاگن  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  هب  هک  ره  و 
 . دنک یم  ادیپ  ءاقترا  هجرد  دص  شماقم  ددرگ و  یم  كاپ  هانگ  دص  شلامعا )

يرارذ همه  هب  تیاور  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  هکنیا  زا  دـیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
( . تسین مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هب  ّصتخم  و   ) تسا هدش  هداد  میمعت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد رداون  باب  رد  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم   - 81  / 798

 . 218/96 ح 3 راونألا :  راحب   ، 51/2 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
361 ح 373» بقانملا :   » رد زین  یمزراوخ  ار  ثیدح  نیا  195/38 ح1 .  راونألا :  راحب  سلجم 12 ،  350 ح 62  یسوط :  یلاما  - 2

 . تسا هدرک  لقن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_2
http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

 : دنک یم  لقن  نینچ  جارعم  ثیدح 

 : دش یحو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هاگنآ 

 . کتیب لهأ  یلعو  کسفن  یلع  ّلص  دّمحم !  ای 

 . تسرف دورد  تنادناخ  دوخ و  رب  دّمحم !  يا 

 . یتیب لهأ  یلعو  ّیلع  هَّللا  یّلص  دومرف : 

 . تسرف دورد  منادناخ  نم و  رب  لاعتم  يادخ 

 . نک مالس  نانآ  رب  دّمحم !  يا  دش :  هتفگ  دید ،  ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  ياهفص  هاگان  دش ،  هّجوتم  هاگنآ  تفریذپ ،  ماجنا  نیا  و 

 . هتاکربو هَّللا  همحرو  مکیلع  مالسلا  دومرف : 

 . داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 

 : دومن یحو  دنوادخ 

 . کتّیّرذو تنأ  تاکربلاو  همحرلاو  هّیحتلاو  مالسلا ،  انأ  ّینإ 

(1) تسوت .  هّیرذ  وت و  مه  تاکرب  تمحر و  ّتیحت ،  و  متسه ،  مالس  نم  انامه 

 : دسیون یم  قالخألا » مراکم   » باتک رد  هرس  سدق  یسربط  خیش   - 82  / 799

وبا  » شا هینک  هک  تسا  یـصخش  هناخ  برد  تشپ  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  ممداخ  مدوب ،  ما  هناخ  رد  يزور  دیوگ :  سنوی  نب  لضف 
 . تسا مالسلا » امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح   » شمان و  نسحلا »

 . یتسه دازآ  ادخ  هار  رد  وت  منک  یم  نامگ  نم  هک  تسا  یسک  وا  رگا  مالغ !  يا  متفگ :  یلاحشوخ ( تّدش  زا   ( نم

 . دییامرفب نم !  ياقآ  مدرک :  ضرع  دش ،  نشور  میالوم  لامج  هب  منامشچ  هاگان  مدناسر ،  رد  مد  هب  ار  مدوخ  تعرس  اب  هاگنآ 

 ، منک فراعت  قاتا  يالاب  هب  ار  شترـضح  ات  متفر  دـندیدرگ ، قاـتا  دراو  دـندش و  اـمرف  فیرـشت  هدـمآ و  دورف  بکرم  زا  ترـضح 
 : دندومرف نم  هب  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . لیذ ح 66 و 242/82 ح 1  360/18 راونألا :  راحب   ، 135/3 یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . مشاه ینب  نم  نوکی  لجر  موقلا  یف  نوکی  نأ  ّالإ  تیبلا  ردصب  ُّقحأ  لزنملا  بحاص  لضف !  ای 

 . دشاب مشاه  ینب  زا  یصخش  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  رگم  تسا ،  رتراوازس  قاتا  يالاب  هب  هناخ  بحاص  لضف !  يا 

(1) ثیدح .  رخآ  ات  دیتسه ...  امش  مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع 

هّمئألا بقانم  یف  رابخألا  حاحص  هدمع   » باتک رد  هرس  سدق  یّلح  يدسا  قیرطب  دّمحم  نب  نسح  نب  ییحی  نیسح  وبا   - 83  / 800
 : دسیون یم  راربألا »

 : دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هدومرف  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  رماع  نب  دمحا 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

انأف اهیلع  هزاجی  ملو  بلّطملادـبع  دـلو  نم  دـحأ  یلإ  هعینـص  عنـص  نمو  یترتع ،  یف  یناذآو  یتیب  لـهأ  ملظ  نم  یلع  هّنجلا  تمّرح 
 . همایقلا موی  ینیقل  اذإ  ًادغ  هیزاُجا 

نادنزرف زا  یکی  يارب  سک  ره  تسا .  هدـش  مارح  درازایب ،  مترتع  هرابرد  ارم  هدومن و  متـس  نم  نادـناخ  هب  هک  یـسک  يارب  تشهب 
یفالت دیامن ،  رادید  نم  اب  هک  ماگنه  نآ  تمایق  زور  رد  نم  دهدن ،  یـشاداپ  راک  نیا  يارب  وا  دهد و  ماجنا  یکین  راک  بلطملادبع 

(2) دومن .  مهاوخ 

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  ملسم  نب  دّمحم  دسیون :  یم  عئارشلا » للع   » باتک رد   - 84  / 801

یـصخش ره  مشچ  ود  نایم  زور ،  نآ  رد  دـنراد .  خزود  برد  رانک  رد  یفّقوت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  تماـیق  زور  رد 
 . دورب خزود  هب  ات  دوش  یم  هداد  روتسد  دراد  دایز  هانگ  هک  یّبحم  هب  سپ  رفاک ،  ای  نمؤم  دوش :  یم  هتشون 

 . لیذ ح 37  423/66 راونألا :  راحب   ، 148 قالخألا :  مراکم  - 1
 . 228/26 ح 8 راونألا :  راحب  52 ح 49 ،  هدمعلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیوگ یم  و  دناوخ ،  یم  ار  وا  ندوب  ّبحم  صخش ،  نآ  مشچ  ود  نایم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

 . داعیملا فلختال  تنأو  ّقحلا  كدعوو  رانلا ،  نم  یتّیّرذ  ّیلوتو  ینّالوت  نم  یب  تمطفو  همطاف ،  ینتیّمس  يدّیسو !  یهلإ 

وت تسا و  ّقح  وت  هدعو  يدومرف ،  ادج  شتآ  زا  ار  ما  هّیرذ  ناتـسود و  نم  هلیـسو  هب  يدیمان و  همطاف  ارم  نم !  رورـس  نم و  يادخ 
 . ینک یمن  فالخ  داعیم  رد 

 : دیامرف یم  لاعتم  يادخ 

ّقحلا يدعوو  رانلا ،  نم  مهّالوتو  کتّیّرذ  ّبحأو  كّالوتو  کّبحأ  نم  کب  تمطفو  همطاف ،  کتیّمـس  دق  ّینإ  همطاف !  ای  تقدـص 
فقوملا لهأو  یلسرو  یئایبنأو  یتکئالمل  نّیبتیلف  کعّفشُاف ،  هیف  یعفـشتل  رانلا  یلإ  اذه  يدبعب  ترمأ  اّمنإو  داعیملا ،  فلُخا  انأو ال 

 . هّنجلا هیلخدأو  هدیب  يذخف  ًانمؤم  هینیع  نیب  تأرق  نمف  يدنع ،  کتناکمو  یّنم  کفقوم 

ار وت  هّیرذ  دیامن و  يوریپ  وت  زا  درادب و  تسود  ار  وت  هک  یسک  وت ،  هلیـسو  هب  و  مدیمان ،  همطاف  ار  وت  نم  همطاف !  يا  یتفگ  تسار 
ما هدنب  نیا  هکنیا  منک .  یمن  هدعو  فلخ  داعیم  رد  نم  تسا و  ّقح  نم  هدعو  مدرک .  ادج  شتآ  زا  دیامن ،  يوریپ  هتـشاد و  تسود 

ناگتشرف و يارب  ات  مریذپب ،  ار  وت  تعافش  نم  ینک و  تعافش  وا  دروم  رد  وت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مداد  روتـسد  شتآ  يوس  هب  ار 
نمؤم هک  یسک  ره  مشچ  نایم  سپ  ددرگ ،  راکـشآ  نم  هاگـشیپ  رد  وت  ّتیعقوم  تلزنم و  ماقم و  رـشحم  لها  نالوسر و  ناربمایپ و 

(1) نک .  تشهب  دراو  ار  وا  ریگب و  شتسد  زا  يدناوخ 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدمآ :  یثیدح  رد  دسیون :  یم  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک رد   - 85  / 802

 . نیطبلا عزنألا  ّکنإف  رشبأف  کتعیش ،  یّبحملو  کتعیشلو  کلهأو  كدلولو  کتّیّرذلو  کل  رفغ  دق  هَّللا  ّنإ  ّیلعای ! 

 . 50/8 ح 58 و 14/43 ح 11 راونألا :  راحب  179/1 ح 6 ،  عئارشلا :  للع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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داب هدژم  سپ  دیزرمآ ،  ار  وت  نایعیش  نارادتـسود  وت و  نایعیـش  وت ،  نادناخ  نادنزرف و  وت ،  هّیرذ  وت ،  لاعتم  يادخ  انامه  یلع !  يا 
(2) یتسه . ) نامیا  ملع و  زا  ّولمم  رود و  كرش  زا   ) ینعی یتسه  نیطب (1)  عزنا  وت  هک  انامه  ار ،  وت 

 : دسیون یم  يزوج  نب  جرف  یبا  شهدملا »  » باتک رد  دیوگ :  یم  هرس  سدق  یناث  دیهش  راوگرزب ، ملاع   - 86  / 803

یم نوریب  شتآ  هروک  زا  شتسد  اب  ار  نهآ  هک  مدید  ار  يرگنهآ  اجنآ  رد  مدش ،  هرـصب  رهـش  دراو  دیوگ :  حلاص  ناگدنب  زا  یکی 
هدـنب نیا  مـتفگ :  مـلد  رد  درک ،  یمن  ساـسحا  مـه  یـشزوس  درد و  و  دـنادرگ ،  یم  رب  تشاذـگ و  یم  نادنـس (3)  يور  دروآ و 

 . دنازوس یمن  ار  وا  شتآ  هک  تسا  يا  هتسیاش 

وت هب  تمارک  نیا  هک  یـسک  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  داد ، ار  ممالـس  خساپ  مدرک ، مالـس  متفر ، شکیدزن 
 ! امرف اعد  ارم  هدرک ،  اطع 

 . متسین هنوگ  نآ  نم  يا  هدومن  نامگ  نم  دروم  رد  هچنآ  ادخ !  هب  دنگوس  مردارب !  تفگ :  تسیرگ و  وا 

 . دنرادن ار  نآ  ییاناوت  ناگتسیاش  ناحلاص و  زج  يداد  ماجنا  وت  هک  يراک  نیا  مردارب !  متفگ : 

 . دراد يزیگنا  تفگش  نایرج  هک  نک !  شوگ  سپ  تفگ : 

 . هدب ماجنا  ییوگب ،  نم  هب  ار  نایرج  نیا  یناد  یم  حالص  رگا  متفگ : 

دمآ تفر و  مدوب ،  هتسشن  ناّکد  نیا  رد  نم  اهزور  زا  يزور  يرآ ،  تفگ : 

تسا نیا  شیانعم  هدش : هتفگ  تسا ،  نیطب  عزنا  وا  هدمآ : مالـسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  دسیون : یم  « 137/4 هیاهنلا :   » رد يرزج  - 1
 . تسا نامیا  ملع و  زا  راشرس  رود و  كرش  زا  هک 

293 یسوط :  یلاما  79/27 ح 52/35 13 ح 6 و 101/68 ح 9 ،  راونألا :  راحب  47/2 ح 182 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2
رد هللا  هـمحر  یملید  و  راـبخألا ،» سودرف   » زا رطس 9   78/40 رد ج :  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ار  تیاور  نـیا  سلجم 11 . ح 17 

.دنا هدرک  لقن  « 83/2 بولقلا :  داشرإ  »
 : نـیعم گـنهرف   . ) دـنبوکب ار  زلف  شکچ  اـی  کـتپ  اـب  نآ  يور  رب  نارگرز  نارگـسم و  نارگنهآ ،  هـک  ینهآ  يرازفا  نادنـس : - 3

(1929/2
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 : تفگ درک و  نم  هب  ور  مدوب ،  هدـیدن  وا  زا  رتابیز  هک  ینز  دـمآ ،  نم  ناّکد  هب  ییاـبیز  نز  هاـگان  دـش ،  یم  نم  هزاـغم  هب  يداـیز 
؟  ییامنب نم  يارب  یکمک  یناوت  یم  ادخ  رطاخ  هب  ایآ  ردارب ! 

يدایز تّدم  هک  مهدـب  وت  هب  لام  ردـق  نآ  ات  ییایب  ما  هناخ  هب  نم  هارمه  یناوت  یم  متفگ :  وا  هب  مدـش ،  وا  هتفیـش  مدرک  هاگن  نوچ 
؟ دشاب یفاک  وت  يارب 

 . متسین راک  نیا  لها  نم  ادخ !  هب  دنگوس  تفگ : 

 . ورب سپ  متفگ : 

هدومن وت  هتـساوخ  ماجنا  هب  راداو  ارم  ترورـض  هک  یتسار  هب  تفگ :  تشگرب و  يزور  هکنیا  ات  تشذگ ،  يدایز  تّدـم  تفر و  وا 
 . تسا

ار اهنآ  هک  مراد  یناکدوک  نم  ینالف !  تفگ :  میدیـسر  هناخ  هب  یتقو  مداتفا ،  هار  هب  هناخ  يوس  هب  وا  اب  و  متـسب ،  ار  ناّـکد  ِرد  نم 
 . مدرگ یم  زاب  دعب  مهدب  اهنآ  هب  مورب و  ات  هدب  يزیچ  یناد  یم  حالص  رگا  ما ،  هدرک  اهر  هنسرگ 

دراو تشگزاب و  یتعاس  زا  سپ  تفر و  وا  مداد ،  وا  هب  مهرد  دـنچ  تقو  نآ  ددرگ ،  زاـب  ًاـمتح  هک  متفرگ  ناـمیپ  دـهع و  وا  زا  نم 
 . متخادنا ار  اه  هدرپ  هتسب و  ار  اهرد  نم  دش ،  هناخ 

؟  ینک یم  نینچ  ارچ  تفگ :  وا 

 . مسرت یم  مدرم  زا  متفگ : 

؟  یسرت یمن  مدرم  يادخ  زا  ارچ  تفگ : 

دزرل یم  ینافوط  زور  رد  هک  امرخ  تخرد  کشخ  گرب  دننام  وا  متفر ،  وا  فرط  هب  هاگنآ  تسا )!!(  نابرهم  هدنزرمآ و  وا  متفگ : 
؟  یبرطضم ارچ  متفگ :  دوب ،  يراج  شتروص  هب  شناگدید  زا  کشا  دیزرل و  یم  ، 

 . مسرت یم  لاعتم  يادخ  زا  ینالف !  تفگ : 

ادخ هاگشیپ  رد  یشاب ،  هتشادن  نم  اب  يراک  رگا  ینالف !  تفگ :  سپس 
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 . ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  دنکن ،  باذع  شتآ  اب  ار  وت  هک  موش  یم  نماض 

رطاخ هب  نم  ورب ،  ریگب و  ار  تهار  ینالف !  متفگ :  هداد و  وا  هب  متشاد  لوپ  هچ  ره  متـساخرب و  مدمآ ،  دوخ  هب  وا  نخـس  نیا  زا  نم 
 . مدرک اهر  ار  وت  ادخ ،  زا  سرت 

هدـیدن ییوناب  نینچ  لاح  هب  اـت  هک  مدـید  ار  يراوگرزب  يوناـب  باوخ  درک ،  هبلغ  نم  رب  باوخ  دـش  ادـج  نم  زا  تفر و  هک  نیمه 
 ! دهدب يریخ  شاداپ  وت  يارب  ام  زا  دنوادخ  ینالف !  دومرف :  درک و  نم  هب  ور  تشاد ،  توقای  زا  یجات  شرس  رد  مدوب ، 

؟  دیتسیک امش  مدرک :  ضرع 

شتآ اـب  ار  وت  دـنوادخ  يدرک ،  اـهر  ار  وا  ادـخ ،  زا  سرت  تهج  هب  وت  دـمآ و  وت  دزن  هک  متـسه  يرتـخد  ناـمه  رداـم  نم  دومرف : 
 . ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  دنازوسن ، 

؟  دوب هک  وا  دنک !  تتمحر  يادخ  مدرک :  ضرع 

 . دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لسن  زا  وا  دومرف : 

مدش روآدای  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هاگنآ  دومن ،  مظفح  هانگ  نیا  زا  داد و  مقیفوت  هک  مدومن  يرازگرکش  ساپـس و  ار  لاعتم  يادخ  نم 
:

(1) ًاریهْطَت ؛ »  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  »

« . دزاس كاپ  لماک  روط  هب  ار  امش  دنک و  رود  هداوناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  »

(2) دنازوسن .  ارم  شتآ  زین  ترخآ  رد  مراودیما  دینازوسن ،  ارم  شتآ  ایند  رد  رگید  زور ،  نآ  زا  سپ 

 . هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 1
 . 240 تاداسلا :  لئاضف   ، 425 هّیرشع :  انثإلا  - 2
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یم لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  یلّـصفم  ثیدح  یفطـصملا » هراشب   » باتک رد  هرـس  سدق  يربط   - 87  / 804
 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  ثیدح  نآ  رخآ  رد  دیوگ :  یم  دیامن و 

هیلع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  راز  نمو  ینراز ،  اّمنأکف  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  راز  نمو  یتاـیح  یف  ینراز  اـّمنأکف  یتاـفو  دـعب  ینراز  نمف 
امهتّیّرذ راز  نمو  مالسلا ،  هیلع  ًاّیلع  راز  اّمنأکف  مالسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  راز  نمو  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  راز  اّمنأکف  مالـسلا 

 . امهراز اّمنأکف 

 ، دنک ترایز  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سک  ره  .تسا  هدرک  ترایز  میگدنز  رد  ارم  ییوگ  دـنک ، ترایز  متافو  زا  سپ  ارم  سک  ره 
 . تسا هدرک  ترایز  ارم  ییوگ 

نسح و سک  ره  و  تسا .  هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ییوگ  دنک ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  سک  ره  و 
نیسح نسح و  نادنزرف  هّیرذ و  سک  ره  و  تسا ،  هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ییوگ  دنک ،  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع  نیـسح 

(1) تسا .  هدرک  ترایز  ار  راوگرزب  ود  نآ  دوخ  ییوگ  دنک ،  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع 

 : دیوگ هک  هدش  لقن  هیوباب  نب  ّیلع  هللا ،  همحر  قودص  خیش  راوگرزب  ردپ  زا   - 88  / 805

لقن مالسلا  مهیلع  شآ  یمارگ  ناردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  یـسوم  زا  ثعـشا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  زا  دمحا  نب  لهس 
 : دیوگ هک  هدرک 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . هّنس مهترایزو  هضیرف ،  مشاه  ینب  هدایع 

(2) تسا .  ّبحتسم  ّتنس و  ناشترایز  و  تسا ،  مزال  بجاو و  يرامیب ) ماگنه  هب   ) مشاه ینب  زا  تدایع 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون :  یم  لامعألا » باوث   » باتک رد   - 89  / 806

 . نمض ح 28 رطس 12 و 122/100   58/43 راونألا :  راحب   ، 139 یفطصملا :  هراشب  - 1
یلاـما  » رد تیاور  نیا  ریظن  79/2 ح 21 .  لئاسولا :  كردتـسم  ح 33 ،   234/96 راونألا :  راـحب   ، 18 یمق :  ثیداحألا  عماـج  - 2

 . تسا هدش  لقن  زین  سلجم 12 » 335 ح 18  یسوط : 
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(1) اهلاوهأ .  نم  هتذقنأف  همایقلا  موی  هترز  یتّیّرذ  نم  ًادحأ  راز  وأ  ینراز  نم 

شتاجن زور  نآ  ياهتشحو  هکلهم و  زا  هدرک و  ترایز  ار  وا  تمایق  زور  رد  نم  دنک ،  ترایز  ارم  نادنزرف  زا  یکی  ای  ارم  هک  یسک 
 . مهد یم 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدمآ :  رابخألا » عماج   » باتک رد  و 

 . هّتبلأ هل  رفغ  ینراز ،  اّمنأکف  تامملا  دعبو  هایحلا  یف  يدالوأ  نم  ًادحاو  راز  نم 

هّتبلا هدرک ،  تراـیز  ارم  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک  تراـیز  مگرم  زا  سپ  تاـیح و  نارود  رد  ارم  نادـنزرف  زا  یکی  هـک  یـسک 
 . دش دهاوخ  هدیزرمآ 

ادـخ لوسر  تسا :  هدـمآ  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک رد  نینچمه  و  ءابعلا » لـهأ  بقاـنم  نم  ءاـبجنلا  هفحت   » باـتک رد   - 90  / 807
 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 . مهیلع رورسلا  لخدیو  یتّیّرذ (2)  عم  لصیلف  همایقلا  موی  اهب  هل  عفشأ  دی  يدنع  هل  نوکی  نأو  ّیلإ  لّصوتلا  دارأ  نم 

هب تمایق  زور  رد  ات  دـشاب  هتـشاد  نم  دزن  رد  یّقح  هلیـسو  نیدـب  ددرگ و  بّرقم  نم  دزن  ات  دـهد  ماجنا  یلمع  دـهاوخ  یم  سک  ره 
(3) دیامن .  رورس  يداش و  داجیا  اهنآ  ياهلد  رد  هدرک و  تمدخ  ما  هّیرذ  نادناخ و  هب  سپ  میامن ؛  تعافش  ار  وا  نآ ،  ببس 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هدمآ :  رابخألا » عماج   » باتک رد   - 91  / 808

 . رانلا یلع  هدسج  هَّللا  مّرح  نوحلاصلا  يدالوأ  عم  ماعطلا  لکأ  نم 

 . دنادرگ یم  مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دنوادخ  دروخب  ماعط  نم  هتسیاش ) حلاص و   ) نادنزرف اب  هک  ره 

 . 123/100 ح 31 راونألا :  راحب  41 ح 4 ،  تارایزلا :  لماک  - 1
« . یتیب لهأ   : » تسا هدمآ  یلاما  رد  - 2

 : هّمغلا فـشک  227/26 ح1 ،  راونـألا :  راـحب  سلجم 15 ،  423 ح4  یـسوط :  یلاـما  سلجم 60 ،  461 ح5  قودـص :  یلاما  - 3
 . 399/1
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 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 92  / 809

 . یل نوحلاطلاو  هَّلل ،  نوحلاصلا  يدالوأ  اومرکأ 

(1) دیرادب .  یمارگ  نم  رطاخ  هب  ار  تسیاشان  حلاط و  نادنزرف  و  ادخ ،  رطاخ  هب  ارم  هتسیاش  حلاص و  نادنزرف 

 : دسیون یم  یفاک » هضور   » رد هرس  سدق  ینیلک  مالسإلا  هقث   - 93  / 810

نم دیـسر ،  نم  شوگ  هب  هّیـضق  نیا  دش ،  یفرح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نایم  دیوگ :  کلملادبع 
 : دومرف ترضح  منزب ،  فرح  متساوخ  ات  میوگب ،  يزیچ  دروم  نیا  رد  ات  مدش  بایفرش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ 

 . اننیب امیف  لخدتال  هم ! 

 ! نکن تلاخد  تسا  ام  هب  طوبرم  هچنآ  رد  شاب !  تکاس 

صخـش هب  ار  یکی  تشاد ،  رتخد  ود  وا  دوب ،  لیئارـسا  ینب  رد  هک  تسا  يدرم  تیاکح  دـننام  نامناگدازومع  اب  ام  تیاکح  اـنامه 
 . يرگ هزوک  صخش  هب  ار  يرگید  داد و  رهوش  يزرواشک 

؟  تسا روطچ  ناتلاح  دیسرپ :  شرتخد  زا  تفر و  زرواشک  هناخ  ادتبا  تفر ،  شنارتخد  رادید  هب  يزور 

دهاوخ رتهب  همه  زا  لیئارـسا  ینب  رد  ام  لاح  دتـسرفب  نامـسآ  زا  یناراب  لاعتم  دـنوادخ  رگا  هدومن ،  يداـیز  تشک  مرهوش  تفگ : 
 . دوب

؟  تسا روطچ  ناتلاح  دیسرپ :  وا  زا  تفر و  رگ  هزوک  نز  ندید  هب  سپس 

همه زا  لیئارسا  ینب  رد  ام  لاح  ددرگ ) کشخ  نامیاه  هزوک  و   ) دتـسرفن یناراب  دنوادخ  رگا  هتخاس ،  يدایز  هزوک  مرهوش  تفگ : 
.دوب دهاوخ  رتهب 

اهنآ اب  هنوگچ  یناد  یم  دوخ   ، ) یتسه مرتخد  ود  ره  راگدرورپ  وت  ایادـخ !  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  وا  دزن  زا  درم  نآ 
(2) تسا .  نینچنیا  نامناگدازومع ) اب   ) زین ام  لاح  و  ینک ) راتفر 

 . تسا هدش  لقن  هرهابلا » هّردلا   » زا 376/12 ح 8  لئاسولا :  كردتسم  رد  تیاور  نیا  393 ح 4 .  رابخألا :  عماج  - 1
یم تیاور  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  هک  هدـمآ  لوـقعلا » هآرم   » زا تیاور  یقرواـپ  رد  ح 45 .   85/8 یفاـکلا :  - 2
راک هکلب  درکن  يرواد  تواـضق و  شنارتخد  دروم  رد  درم  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  روظنم  دـیوگ :

میتسه ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  زا  ود  ره  هک  ام  نایم  دـیرادن  قح  زین  امـش  دومن ،  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  اهنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1212 
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راـحب رد  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  دـییامن .  مارتـحا  ود  ره  هب  تهج  نیدـب  یتسیاـب  هکلب  دـینک ،  يرواد  تواـضق و 
 . تسا هدرک  لقن  ءایبنألا » صصق   » زا 488/14 ح 3  راونألا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1213 
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ادخ لوسر  دسیون :  یم  نینمؤملا - » سلاجم   » باتک رد  یضاق  هَّللارون  دّیـس  لقن  هب  انب  بقانملا - » هصالخ   » باتک رد   - 94  / 811
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نمو لسرلا ،  مهنم  لعج  هباجإلاب  مهنم  رداب  نمف  هّیربلا ،  یلع  امهتّیّرذو  مالـسلا  امهیلع  همطافو  ّیلع  ّبح  ضرع  دـمحلا  هل  هَّللا  ّنإ 
 . هّنجلا یف  مهعمج  هَّللا  ّنأو  ءایفصألا ،  مهنم  لعج  کلذ  دعب  باجأ  نمو  هعیشلا ،  مهنم  لعج  کلذ  دعب  باجأ 

رب ار  راوگرزب  ود  نآ  نادنزرف  مالـسلا و  امهیلع  همطاف  یلع و  ّتبحم  تسوا -  صوصخم  ساپـس  دمح و  هک  لاعتم -  يادـخ  انامه 
خساپ اهنآ  زا  سپ  هک  یـسک  و  داد ،  رارق  نانآ  نایم  زا  ار  دوخ  نالوسر  داد  تبثم  خساپ  تعرـس  اب  هک  ره  سپ  دومن ،  هضرع  مدرم 

همه دنوادخ  و  دش ،  باختنا  ناگدیزگرب  ایفـصا و  ناونع  هب  دومن  تباجا  اهنآ  زا  سپ  هک  ره  و  دش ،  هدـیزگرب  هعیـش  ناونع  هب  داد 
(1) دروآ .  درگ  تشهب  رد  ار  اهنآ 

 : دومرف شترضح  هک  هدرک ،  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک هدنسیون   - 95  / 812

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هیلع هللا  یلص  ًادّمحم  رونلا  کلذ  نم  قلخ  ّمث  ًارون ، تراصف  هملکب  مّلکت  ّمث  هتّینادحو ، یف  دّرفت  دحاو ، ٌدحأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 
.یتّیّرذو ینقلخو  ملسو  هلآو 

هک دومرف  مّلکت  يا  هملک  اب  دنوادخ  سپـس  تسا ،  ریظن  یب  دوخ  یگناگی  ّتینادـحو و  رد  و  تساتمه ،  یب  اتکی و  لاعتم  دـنوادخ 
(2) دیرفآ .  ار  منادنزرف  هّیرذ و  ارم و  و  دیرفآ ،  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رون ،  نآ  زا  هاگنآ  تشگ ،  رون  نآ 

 . 191/9 ّقحلا :  قاقحا   ، 97 هّیوضترملا :  بقانملا  - 1
ثیدح نیا  294/1 ح 3 .  ناهرب :  ریسفت  291/26 ح 46/5351 ح 20 و 192/57 ح 138 ،  راونألا :  راحب   ، 32 رئاصبلا :  رصتخم  - 2

 . تسا هدرک  لقن  116/1 ح 30 » تایآلا :  لیوأت   » رد هللا  همحر  يدابآرتسا  ار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_176_2
http://www.ghaemiyeh.com


177 ص :

مقرا نب  دیز  هک  هدش  تیاور  هّصاخ  هّماع و  بتک  زا  يرایـسب  رد  دسیون :  یم  نامیإلا » میوقت   » باتک رد  داماد  هَّللا  هیآ   - 96  / 813
 : دیوگ

 . هدلوو مالسلا  هیلع  ًاّیلع  مهضغبب  ّالإ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  عم  نحنو  نیقفانملا  فرعن  اّنک  ام 

(1) میتخانش .  یم  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هنیک  ضغب و  اب  ار  ناقفانم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  ام 

هک دیامرف  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شآ  یمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دسیون :  یم  هّیوضرلا » نویعلا   » باتک رد   - 97  / 814
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . قافن مشاه  ینب  ضغبو  رفک ،  مالسلا  هیلع  ّیلع  ضغب 

(2) تسا .  قافن  مشاه  ینب  هنیک  ضغب و  و  رفک ،  مالسلا  هیلع  یلع  هنیک  ضغب و 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدمآ :  رابخألا » عماج   » باتک رد   - 98  / 815

 . رانلا مکلخدی  يدالوأ  ضغبو  مکاّیإو  هلاحم ،  هّنجلا ال  مکلخدی  يدالوأ  ّبحب  مکیلع 

ثعاب هک  نم  نادنزرف  هنیک  ضغب و  زا  دیزیهرپب  و  دوب ،  دهاوخ  نیرب  تشهب  لمع  نیا  ماجنارس  هک  نم  نادنزرف  یتسود  داب  امش  رب 
 . دش دهاوخ  خزود  هب  امش  دورو 

دومرف اه  هدش  خسم  للع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دسیون :  یم  عئارشلا » للع   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 99  / 816
:

 . ًاغازوأ هَّللا  مهخسمف  مهنوضغبیو ،  ءایبنألا  دالوأ  نّوبسی  لیئارسا  ینب  طابسأ  نم  ًاطبس  ناک  غزولا  ّنإ 

تهج نیدب  دنتشاد ،  یم  نمشد  ار  اهنآ  هداد و  مانشد  ار  ناربمایپ  نادنزرف  هک  دندوب  لیئارسا  ینب  طابـسا  زا  یطبـس  اه ،  کلومرام 
هب ار  اهنآ  دنوادخ 

 . تسا هدرک  لقن  « 332 بقانملا :   » رد یمزراوخ  ار  ثیدح  نیا  - 1
 . لیذ ح 113 و 221/96 ح 11  302/39 راونألا :  راحب  61/2 ح 239 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1215 
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(1) دومن .  خسم  کلومرام 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون : یم  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 100  / 817

 . یتّیّرذ يذآ  نمیف  تعّفشتال  هَّللاو  مهیف  هَّللا  ینعّفشیف  یتُّما ،  نم  رئابکلا  باحصأ  یف  تعّفشت  دومحملا  ماقملا  تمق  اذإ 

لاـعتم دـنوادخ  منک و  یم  تعافـش  ار  متُّما  زا  هریبـک  ناـهانگ  ناـبکترم  مریگ  رارق  دوـمحم  ماـقم  رد  تماـیق  زور  رد  هک  یماـگنه 
(2) درک .  مهاوخن  تعافش  دنا ،  هداد  رازآ  ما  هّیرذ  هرابرد  ارم  هک  یناسک  ادخ !  هب  دنگوس  دریذپ ،  یم  نانآ  دروم  رد  ارم  تعافش 

اهنآ زا  یـشخب  هب  کنیا  هک  دراد  تافانم  اهنیا  رهاظ  اب  هک  تسا  يرگید  تایاور  تایاور ،  نیا  ربارب  رد  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
 : دنا هدش  دراو  هنوگ  ود  هب  تایاور  نیا  دوخ  هّتبلا  مییامن ،  یم  دّحتم  مهاب  هدرک و  هراشا 

 : تسا هدش  دراو  قیلعت  وحن  هب  هک  یتایاور   - 1

نایب رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدروآ  دوخ  تاداقتعا »  » باـتک رد  هیلع  هَّللا  ناوضر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج ، زا 
 : دیامرف یم   (3) رَمطِم »  » يانعم

 . ًاّیمطاف ًاّیولع  ناک  نإو  هنم  اؤرباف  هزاجو  مکفلاخ  نمف 

دییوج يرازیب  يرود و  وا  زا  دیامن ، ) لیم  تسار  پچ و  هب  و   ) درذگب هدومن و  زواجت  ّدـح  نآ  زا  دـیامن و  تفلاخم  امـش  اب  هک  ره 
(4) دشاب .  یمطاف  يولع و  شرابت  هچرگ 

 : دومرف نارمح  هب  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . قیدنز وهف  رمألا  اذه  یف  کفلاخ  نمف 

 . 222/65 ح3 راونألا :  راحب  نمض ح3 ،   487/2 عئارشلا :  للع  - 1
 . 218/96 ح 4 راونألا :  راحب  سلجم 49 ،  370 ح 3  قودص :  یلاما  - 2

 . ییانب نامسیر  لوقاش ،  رمطم : - 3
 . 179/46 ح 38 راونألا :  راحب  204 ح 2 ،  رابخألا :  یناعم  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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179 ص :

 . تسا نید  یب  قیدنز و  وا  دیامن  تفلاخم  وت  اب  رما  نیا  رد  هک  ره 

؟  دشاب یمطاف  يولع و  لسن  زا  هچرگ  تفگ :  نارمح 

 . ًاّیمطاف ًاّیولع  ًاّیدّمحم  ناک  نإو  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) دشاب .  یمطاف  يولع و  يدّمحم ،  شداژن  لسن و  هچرگ 

 : دندومرف یعمصا  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هدمآ :  يرگید  تیاور  رد 

 . ًاّیشرق ًافیرش  ناک  ولو  هاصع  نمل  رانلا  قلخو  ًاّیشبح ،  ًادبع  ناک  ولو  هعاطأ  نمل  هّنجلا  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ  یعمصأ !  ای 

ار شتآ  و  دشاب ،  یـشبح  یمالغ  وا  هچرگ  دیامن ،  تعاطا  وا  زا  هک  یـسک  يارب  دیرفآ  ار  تشهب  لاعتم  يادخ  انامه  یعمـصا !  يا 
(2) دشاب .  یشرق  فیرش  درف  وا  هچرگ  دیامن ،  ینامرفان  وا  زا  هک  دیرفآ  یسک  يارب 

ًاتاذ هّیـضق  قیلعت  هک  تسا  یهیدب  هدش ،  دراو  قیلعت  روط  هب  ثیداحا  نیا  همه  تسادیپ  هک  هنوگ  نامه  دـیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
 . دش دهاوخن  هیلع  ّقلعم  نأش  ناصقن  یتساک و  بجوم  تهج  نیمه  هب  تسین ،  شعوقو  مدع  نآ و  عوقو  اب  مزالم 

 : تسا هدش  دراو  نآ  دننام  ای  موهفم  وحن  هب  هک  هچنآ   - 2

 : دیامرف یم  هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  هلمج  زا 

؛  (3) َنُولَءاسَتَی »  الَو  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  »

« درک دنهاوخن  کمک  ياضاقت  رگیدکی  زا  دوب و  دهاوخن  اهنآ  نایم  يدناشیوخ  ياهدنویپ  زا  کی  چیه  زور  نآ  رد  »

هک ینامز  هب  هدـش  ریـسفت  هیآ  نیا  هدـمآ ،  اهیلع  هَّللا  تاولـص  همطاف  دنـسم  رد  هک  نانچمه  تفگ :  دـیاب  هیآ  نیا  موهفم  خـساپ  رد 
 ، درب (4) دنهاوخ  ثرا  رگیدمه  زا  ینید  ناردارب  نامز  نآ  رد  هک  دیامن  یم  روهظ  مایق و  هادف  انحاورا  مئاق  ترضح 

 . نمض ح 4 و 132/72 ح 6 179/46 ح 4/69 37  راونألا :  راحب  نمض ح 1 ،   204 رابخألا :  یناعم  - 1
 . 46/82 راونألا :  راحب  - 2

 . هیآ 101 نونمؤم ،  هروس  - 3
« . هّلظألا یف  هاخأ  خألا  ثری   : » هک تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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180 ص :

 : دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  تسا  نیا  و  دنرب ،  یمن  ثرا  رگیدمه  زا  یتدالو  ناردارب  یلو 

« . دندش راگتسر  نانمؤم  یتسار  هب  « ؛  (1) َنُونِمْؤُْملا »  َحَْلفَأ  ْدَق  »

 . (2) نُولَءاسَتَیالَو »  ٍِذئَمْوَی  مُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف  »

ياضاقت رگیدـکی  زا  و  دوب ،  دـهاوخن  اهنآ  نایم  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  زا  کی  چـیه  دوش  هدـیمد  روص »  » رد هک  ماـگنه  نآ  رد  »
(3) درک . » دنهاوخن  کمک 

 . درادن ام  ثحب  هب  یطبر  هیآ  نیاربانب ، 

باطخ شترضح  هک  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یتیاور  هدش ؛ دراو  موهفم  وحن  هب  هک  يدراوم  هلمج  زا 
 : دیامرف یم  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  شماقمالاو  رسمه  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  شیوخ  یمارگ  تخد  هب 

 . ًائیش هَّللا  نم  کنع  ینغأ  ال  دلیوخ !  هنبا  هجیدخ  ایو  ًائیش .  هَّللا  نم  کنع  ینغأ  ال  ملسو !  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هنبا  همطاف  ای 

زاـین یب  ادـخ  زا  ار  يزیچ  چـیه  دـلیوخ !  رتخد  هجیدـخ  يا  و  نادرگم .  زاـین  یب  ادـخ  زا  ار  يزیچ  چـیه  دّـمحم !  رتخد  همطاـف  يا 
 . نادرگم

اهیلع همطاـف  : » دـیوگ هک  یتیاور  ياـنعم  باـب  رد  راـبخألا » یناـعم   » باـتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج :  زا 
 : دیوگ يدادغب  ءاّشو  یسوم  نب  نسح  هک  هدروآ  درک » مارح  شنادنزرف  رب  ار  شتآ  دنوادخ  سپ  دومن  ینمادکاپ  تّفع و  مالسلا 

یهورگ اب  دیز  تشاد ،  روضح  زین  یسوم  نب  دیز  ترضح ،  نآ  لفحم  رد  مدوب ،  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  ناسارخ  رد  نم 
 . مینانچ ام  مینینچ ،  ام  تفگ :  یم  تخورف و  یم  رخف  اهنآ  رب  هتفگ و  نخس  سلجم  زا 

نخس انثا  نیا  رد  دندومرف ،  یم  نخس  يرگید  هورگ  اب  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 . هیآ 1 و 101 نونمؤم ،  هروس  - 1
 . هیآ 1 و 101 نونمؤم ،  هروس  - 2

 . 146 ءاضیبلا :  هّجحم  نمض ح 85 ،   484 همامإلا :  لئالد  - 3
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 : دومرف درک و  وا  هب  ور  دینش و  ار  دیز 

 : دنیوگ هک  هداد  بیرف  ار  وت  هفوک  رهش  ياهلاّقب  نخس  ایآ  دیز !  يا 

 . هّصاخ اهنطب  دلو  نیسحلاو و  نسحلل  ّالإ  کلذ  ام  هَّللاو ،  رانلا ،  یلع  اهتّیّرذ  هَّللا  مّرحف  اهجرف  تنصحأ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّنإ 

نامگ « ، ) تسا هدومرف  مارح  شتآ  رب  ار  وا  نادنزرف  هّیرذ و  دنوادخ  دوب  نمادکاپ  دیزرو و  تّفع  نوچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  انامه  »
مالـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  صاصتخا  تیاور  نیا  ادخ !  هب  دنگوس  یتسه )!؟  بلطم  نیا  لماش  مه  وت  هک  ینک  یم 

 . تسا راوگرزب  نآ  لصفالب  نادنزرف  صوصخم  دراد و 

وت دنک و  يرپس  تدابع  اب  ار  شبـش  هزور و  اب  ار  شزور  دنک و  تعاطا  ار  ادـخ  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  دوش  یم  رگم 
رت یمارگ  وا  زا  لاعتم  دنوادخ  دزن  وت  ینعی  دیـشاب !  ربارب  دنوادخ ) هاگـشیپ  رد   ) ود ره  تمایق  زور  هاگنآ  ییامن ،  تیـصعم  ار  ادـخ 

!؟  یتسه

 : دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  انامه 

 . باذعلا نم  نافعض  انئیسملو  رجألا  نم  نالفک  اننسحمل 

.دوب دهاوخ  ربارب  ود  زین  ام  ناراکهنگ  رفیک  ربارب و  ود  ام  نادناخ  زا  ناراکوکین  شاداپ 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس  دیوگ :  ءاّشو  نسح 

 : دیناوخ یم  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  نسح !  يا 

؛  (1) ٍِحلاص »  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  » 

؟ » تسا یحلاص  ریغ  لمع  وا  تسین  وت  لها  زا  وا  حون ! يا  دومرف : »

سپ دنناوخ ،  یم  حـلاص » ریغ  ُلمع  ّهنإ   » اهنآ زا  یخرب  و  حـلاص ، » ُریغ  ٌلمع  ّهنإ   : » دـنناوخ یم  نینچ  مدرم  زا  یخرب  مدرک :  ضرع 
(2) تسا .  هتسنادن  شردپ  زا  ار  وا  عقاو  رد  دناوخب  حلاص » ریغ  ُلمع   » هک یسک 

 . هیآ 46 دوه ،  هروس  - 1
 . تسا هفاضا  وحن  هب  هیآ  تئارق  ترضح ،  روظنم  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون  - 2
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 : دومرف ترضح 

اذإ تنأ  و  اّنم ،  سیلف  ّلجوّزع  هَّللا  عطی  مل  اّنم  ناک  نم  اذـک  هیبأ ،  نع  هَّللا  هافن  ّلجوّزع  هَّللا  یـصع  اّـمل  نکل  هنبإ ،  ناـک  دـقل  ّـالک 
 . تیبلا لهأ  اّنم  تنأف  هَّللا  تعطأ 

 ، تسنادن شردپ  زا  ار  وا  دنوادخ  دومن ،  ینامرفان  تیـصعم و  ار  يادخ  هک  یتقو  یلو  دوب ؛ شدنزرف  وا  هکلب  تسین ،  نینچ  زگ  ره 
تیب لها  ام  زا  ینک ،  تعاطا  ار  ادـخ  رگا  وت  یلو  دوب ،  دـهاوخن  ام  زا  دـنکن  تعاطا  ار  ادـخ  اـم  هداوناـخ  زا  هک  ره  تسا  نینچمه 

(1) دوب .  یهاوخ 

 : هک هدش  لقن  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هک  تسا  یتیاور  دراوم ،  نیا  هلمج  زا 

ام زا  ناراـکهنگ  رفیک  دروم  رد  امـش  رظن  ناجردـپ !  درک : ضرع  شراوگرزب  ردـپ  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنزرف  لیعامـسا ،
؟  تسیچ ام  ریغ  هداوناخ و 

 : دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  خساپ ،  رد  ترضح 

؛  (2) ِِهب » َزُْجی  ًءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  الَو  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل  »

« دوش یم  هداد  رفیک  تازاجم و  دهد ،  ماجنا  يدب  لمع  سک  ره  تسین ،  باتک  لها  ياهوزرآ  امش و  ياهوزرآ  هب  اهیرترب ) نیا  » )
(3) . 

 : هدش هتفگ  تیاور  ود  نیا  هب  خساپ  رد  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  روظنم  درک » مارح  شتآ  رب  ار  ترـضح  نآ  هّیرذ  دنوادخ   : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
 . تسا هدشن  تباث  زین  نآ  هک  موهفم  اب  زج  دوش  یمن  تباث  ترضح  نآ  نادنزرف  قلطم  رب  تمرح  مدع  بلطم  نیا  زا  تسا ؛ 

 . 221/96 ح 14 راونألا :  راحب  234/2 ح1 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  104 ح1 ،  رابخألا :  یناعم  - 1
 . هیآ 123 ءاسن ،  هروس  - 2

 . 176/46 ح 29 و 221/96 ح 13 راونألا :  راحب  236/2 ح 5 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  قلطم  زا  راکهنگ  دارفا  اب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شاداپ  هک  نیا  زا  نینچمه  و 
هرقف دننام  مه  نیا  دـنوش ،  تازاجم  شتآ  اب  وا  ریغ  هک  دـنک  یمن  تباث  دوب ؛  دـهاوخن  ربارب  ناشلمع  رفیک  تهج  هب  تمایق  زور  رد 

 . تسا هدشن  تباث  لبق 

يورخا يویند و  تازاجم  رفیک و  زا  ّمعا  نیا  دوب » دـهاوخ  ربارب  ود  نادـناخ  ام  زا  ناراکهنگ  رفیک   : » دـیامرف یم  ترـضح  هکنیا  و 
 . تسا

هانگ رب  تصخر  یفن  ترضح  روظنم  دوب » دهاوخن  ام  زا  دنکن ،  تعاطا  ار  ادخ  هداوناخ  ام  زا  هک  ره   : » دیامرف یم  ترضح  هکنیا  و 
دنـشاب لاح  نیا  هب  گرم  زور  ات  هدومن و  هانگ  هکنیا  هن  تسا ؛  هدشن  هداد  تصخر  هزاجا و  هانگ ،  دروم  رد  اهنآ  يارب  ینعی  تسا ، 

.

نیا دوش ، » یم  هداد  رفیک  دهد ،  ماجنا  يدب  لمع  سک  ره  « ؛  (1) ِِهب »  َزُْجی  ًءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  دیامرف « :  یم  لاعتم  دنوادخ  یفرط ،  زا 
 : دیامرف یم  شترضح  هک  هدش  ریسفت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینخس  اب  هیآ 

 . همدق یف  مکدحأ  اهکاشی  هکوشلا  یّتح  هتئیطخ  اهب  هَّللا  رّفک  ّالإ  هبیصم  مکنم  ًادحأ  بیصیال  ّهنأ  اودّدسو  اوبراقو  اورشبأ 

زج دسر  یمن  امش  زا  یکی  هب  یتبیصم  هک  دیشاب !  راوتسا  تسار و  ناتلامعا  ماجنا  رد  هدوب و  ور  هنایم  ناتروُما  رد  ار !  امش  داب  هدژم 
یم ناتناهانگ  رفیک  ربارب  رد  دور  یم  ناتیاپ  هب  هک  يراخ  یّتح  دـشخب ،  یم  ار  وا  ياطخ  تبیـصم  نآ  ببـس  هب  لاعتم  يادـخ  هکنآ 

 . دشاب

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میناوخ :  یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد 

کلذ لعفی  مل  نإف  هجاحلاب ،  هالتبا  هل  کلذ  لعفی  مل  نإف  مقـسلاب ،  هالتبا  بنذ  هلو  ًادـبع  مرکی  نأ  هرمأ  نم  ناک  اذإ  یلاـعت  هَّللا  ّنإ 
 . ثیدحلا بنذلا ،  کلذب  هیفاکیل  توملا  هیلع  دّدش  هب 

 . هیآ 123 ءاسن ،  هروس  - 1
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یم راتفرگ  يرامیب  هب  ار  وا  تسا  هدش  هانگ  بکترم  وا  هکنآ  لاح  درادـب و  یمارگ  ار  يا  هدـنب  دـهاوخب  لاعتم  يادـخ  هک  یماگنه 
وا رب  ار  گرم  تارکـس ) ( ؛ دـهدن ماجنا  مه  ار  نیا  رگا  و  دـیامن ، یم  شیالتبم  يدـنمزاین  هب  دـهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  و  دـنک ، 

(1) دنک ...  ناربج  ار  شهانگ  هلیسو  نیدب  ات  دیامن  یم  تخس 

 - دشاب رتش  ندیـشود  تّدم  هزادنا  هب  هچرگ  ناشگرم -  زا  شیپ  هزیکاپ  كاپ و  هّیرذ  هک  تسین  دـیعب  نیاربانب ،  مییوگ :  یم  کنیا 
ُْمْتنَأَو ّالِإ  َُّنتوُمَت  الَف  دیامرف « :  یم  هک  هدش  هراشا  لاعتم  يادخ  شیامرف  ریسفت  رد  بلطم  نیا  هب  هک  نانچمه  دنـشاب ،  هبوت  هب  ّقفوم 
تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  میظعت  مارکا و  تهج  هب  نیا  و  دیورن ، » ایند  زا  مالسا  نییآ  هب  زج  سپ  « ؛  (2) َنوُِملْسُم » 

.

 : دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش ،  یهن  هّیرذ  ریقحت  صیقنت و  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  یتایاور  رد  تهج ، نیمه  هب 

(3) ریخلا .  لیبسب  ّالإ  اننیب  امیف  اولخدت  نأ  مکل  سیل  ًالهم ! 

 . ریخ هار  زا  زج  دیوش ،  دراو  نادناخ  ام  هب  طوبرم  روُما  رد  دیرادن  قح  امش  دیشاب !  شوماخ 

شراوگرزب ناردـپ  زا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دـیز  هک :  دـنک  یم  لقن  یبلعث » ریـسفت   » زا ار  یتیاور  هدـمعلا »  » باتک رد  زین  قیرطب  نبا 
 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  مهیلع 

.مدومن هوکش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدوخ ،  هب  تبسن  مدرم  دسح  کشر و  زا 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

انتاّیّرذو انلئامـش ،  نعو  اننامیأ  نع  انجاوزأو  نیـسحلاو  نسحلاو  تنأو  انأ  هّنجلا  لخدـی  نم  لّوأ  هعبرأ ،  عبار  نوکت  نأ  یـضرت  امأ 
 . انتاّیّرذ فلخ  انتعیشو  انجاوزأ ،  فلخ 

 . 444/2 ح 1 یفاکلا :  - 1
 . هیآ 132 هرقب ،  هروس  - 2

 . 178/46 ح 36 راونألا :  راحب  - 3
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نسح و وت ،  نم ،  زا :  دـنترابع  دـنوش  یم  تشهب  دراو  هک  یناسک  نیتسخن  یـشاب !؟  رفن  راهچ  نیا  زا  یکی  هک  یتسین  دونـشخ  اـیآ 
هّیرذ رس  تشپ  ام  نایعیش  و  نامنارسمه ،  رس  تشپ  ام  نادنزرف  هّیرذ و  دنتسه و  ام  پچ  تسار و  تمس  رد  ام  نارـسمه  و  نیـسح ، 

(1) دنتسه .  ام  نادنزرف  و 

لییذت

 : مییامن یم  نایب  ار  يروُما  راتفگ  نیا  همادا  رد 

: دسیون یم  دادغب » خیرات  نم  رصتخملا  راتخم   » باتک رد  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  تسخن : 

 . درک مالس  وا  رب  تفر و  يولع  يدّیس  ترایز  هب  خلب  رهش  رد  يزار  ياّیرکز  وبا  ذاعم ،  نب  ییحی 

؟  تسیچ تیب ،  لها  ام  دروم  رد  امش  رظن  درادب -  ناتدّیؤم  دنوادخ  داتسا - !  تفگ :  وا  هب  يولع  دّیس 

هرجـش نینچ  زا  ایآ  تسا .  هدـش  هتـشاک  تلاسر  بآ  اب  هدـش و  نیجع  یحو  بآ  اـب  هک  یتشرـس  هراـبرد  میوگب  هچ  تفگ :  ییحی 
؟  دزو یم  یگزیکاپ  ربنع  تیاده و  کشم  يوب  زج  یکرابم 

 . درک رپ  رهوگ  ّرد و  اب  ار  وا  ناهد  ابیز ،  نخس  نیا  تهج  هب  يولع  دّیس 

زا نیا  ینک  ترایز  ار  ام  وت  رگا  تفگ :  يولع  دّیس  هب  ییحی  تفر ،  ذاعم  نب  ییحی  داتسا  ترایز  هب  يولع  دّیس  زور ،  نامه  يادرف 
ای یـشاب  رئاز  هچ  تسوت  ِنآ  زا  يرترب  لـضف و  سپ  تسوت ،  لـضف  تهج  هب  مه  زاـب  مینک  تراـیز  ار  وت  اـم  رگا  و  تسوت ،  لـضف 

(2) يوش .  ترایز 

قعاوصلا  ، 151/3 مکاحلا :  كردتسم   ، 218/6 لاّمعلا :  زنک   ، 22/3 فاّشکلا :   ، 318/4 رکاسع :  نبا  خیرات   ، 262 هدمعلا :  - 1
 : ّقحلا قاقحإ   ، 269 هّدوملا :  عیبانی   ، 109 یمزراوخ :  لتقم   ، 42/2 نیطمـسلا :  دئارف   ، 141 نیبغارلا :  فاعـسا   ، 232 هقرحملا : 

 . 219/9  - 223
 . 211/14 دادغب :  خیرات  - 2
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 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا :  هدمآ  یضاقلا » بقانم   » باتک رد  مّود : 

؛  (1) ٌنیهَر »  َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ْیَش ٍء  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَا  امَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلأ  ٍنامیِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  »

و میزاس ،  یم  قحلم  نانآ  هب  تشهبرد )  ) ار ناشنادـنزرف  دـندروآ  نامیا  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  ناـمیا  یناـسک  »
«. تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  میهاک ،  یمن  ناشلمع  زا  يزیچ 

 : دنیوگ هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نارّسفم 

دنناوت یمن  نانآ  نادنزرف  .دنوش  یم  تشهب  دراو  ناشلمع  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یتاجرد  ياراد  هک  تسا  ینانمؤم  نأش  رد  هیآ  نیا 
نآ ناکم  تلزنم و  دـنوادخ  ًاتقیقح  هک  درب  یم  الاب  زین  ار  نانآ  هجرد  لاعتم  دـنوادخ  دنـسرب .  ناـنآ  هجرد  هب  ناـشلامعا  هلیـسو  هب 
رب تهج  نیدـب  و  هدرک ،  ربارب  شا  هّیرذ  هجرد  اب  ار  وا  هجرد  هک  ارچ  تسا ،  هدومنن  مک  يزیچ  وا  زا  و  تسا ،  هداد  يرترب  ار  نمؤم 

 . تسا هدوزفا  نمؤم  فرش  تلیضف و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  رب  یماقم  نینچ  سپ  دنـشاب  رادروخرب  یتلزنم  ماقم و  نینچ  زا  نانمؤم  یتقو  دنیوگ :  نارّـسفم  زا  رگید  یخرب 
رد هدومن و  يوریپ  شترضح  تاروتسد  زا  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  نانمؤم ،  نیاربانب ،  تسا .  رت  مزال  رتراوازـس و  ملـسو  هلآو  هیلع 
زا دارم  دوب و  دـنهاوخ  ترـضح  نآ  هجرد  رد  نانیا  هک  هدـش  میلـست  شترـضح  زا  سپ  يا  هرود  رـصع و  ره  رد  ناـنآ  نیرترب  ربارب 
یم ّدلوتم  هک  یمادام  تسا  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترـضح  یلع و  ترـضح  نادنزرف  نامه  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هّیرذ 

 . دندرگ

: دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدمآ : جهنم »  » باتک رد 

 . هنع مهبّرقتل  هنود  اوناک  نإو  هتجرد  یف  نمؤملا  هّیّرذ  هجرد  عفری  هَّللا  ّنإ 

 . هیآ 21 روط ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
http://www.ghaemiyeh.com


187 ص :

بّرقت و تهج  هب  نیا  و  دشاب -  رت  نییاپ  نانآ  هجرد  هچرگ  درب -  یم  الاب  نمؤم  هجرد  دننامه  ار  نمؤم  هّیرذ  هجرد  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا نمؤم  هب  نانآ  یکیدزن 

 : دنا هدومرف  ناشریسفت  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مّوس : 

یماعط هدومن و  قمر  ّدـس  شا  هداوناخ  ات  دـنک  ادـیپ  يزیچ  ات  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  وا  دـندش ،  یگنـسرگ  راتفرگ  یـصخش  هداوناـخ 
 . دنروخب

نادـناخ زا  یمناخ  اقآ و  هب  ءانثا  نیا  رد  داتفا .  هار  هب  هناخ  يوس  هب  و  دـیرخ ،  یتشروخ  نان و  نآ ،  اب  دروآ و  تسدـب  یمهرد  يو 
 . دنتسه هنسرگ  نانآ  دید  دومن ،  دروخرب  مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  دّمحم و  ترضح 

 . دومن میدقت  نانآ  رب  ار  تشروخ  نان و  سپ  دنرتراوازس .  نم  هداوناخ  زا  ماعط ،  نیا  رب  نانیا  تفگ :  دوخ  اب 

هب دنک ؟  عناق  ار  اهنآ  هنوگچ  و  دـیوگب ؟  هچ  شا  هداوناخ  هب  تسناد  یمن  یلو  داتفا ،  هار  هب  شا  هداوناخ  يوس  هب  یلاخ  تسد  اب  وا 
هچ مهرد  اب  هک  دـیوگب  هنوگچ  دروایب و  رذـع  شدوخ  هداوناخ  هب  هنوگچ  هک  درک  یم  رکف  تفر و  یم  هار  مارآ  مارآ  تهج  نیمه 

؟  دوب هدیرخن  يزیچ  هک  ارچ  درک ؟ 

رصم رهـش  زا  يا  همان  کیپ ،  دومن .  یفّرعم  ار  شدوخ  وا  دهاوخ ،  یم  ار  وا  سردآ  تسوا و  لابند  هب  یکیپ  دید  هاگان  دوب ،  ّریحتم 
وت هب  تیومعرـسپ  لاـم  زا  هک  تسا  یتورث  هدـنام  یقاـب  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب  دوب ،  راـنید  دـصناپ  يوتحم  هک  يا  هسیک  هارمه  هب 

نیدنچ يدایز  كالما  تاّلغتـسم و  دراد و  يدـقن  هنیدـم  هّکم و  راّجت  دزن  رد  رانید  رازه  دـص  و  هتفر ،  ایند  زا  رـصم  رد  وا  مدروآ ، 
 . تسا هتشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  نیا ،  ربارب 

لوسر رادید  هب  قفوم  باوخ  ملاع  رد  دیباوخ  بش  دش ،  ناور  شا  هناخ  يوس  هب  رپ  تسد  اب  تفرگ و  ار  رانید  دـصناپ  صخـش  نآ 
 . دش مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

هداد شاداپ  هنوگچ  يدومن  ام  نادناخ  هب  تبـسن  هک  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  ربارب  رد  دندومرف :  هدرک و  وا  هب  ور  راوگرزب  ود  نآ 
؟  میدومن تزاین  یب  و 

رازه هک  هنیدم -  هّکم و  راّجت  باوخ  هب  باوخ ،  ملاع  رد  راوگرزب  ود  نآ  هاگنآ 
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حبص هکنیا  ای  يزادرپ  یم  شیومعرسپ  ثرا  زا  ار  ینالف  ّقح  حبـص  ادرف  ای  دندومرف :  مادک  ره  هب  دنتفر و  دوب -  نانآ  دزن  رد  رانید 
 . دومن میهاوخ  ادج  تناشیوخ  زا  لیاز و  ار  وت  تمعن  و  دش ،  یهاوخ  دوبان  كاله و  ادرف 

بحاص صخـش  نآ  هلیـسو  نیدب  و  دـنداد ،  وا  هب  دنتـشادرب و  هدوب  درم  نآ  ّقح  زا  اهنآ  دزن  هچ  ره  حبـص ،  زاغآ  اب  مادـک  ره  نانآ 
 . دش رانید  رازه 

دندومن دیدهت  هتفر و  نانآ  غارـس  هب  باوخ  ملاع  رد  راوگرزب  ود  نآ  تشاد  رـصم  رد  هک  یتاّلغتـسم  كالما و  دروم  رد  نینچمه  و 
 . دنهد لیوحت  وا  هب  ار  لاوما  نآ  يروف  هک 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  هب  رگراثیا  نیا  باوخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هاگنآ 
ایآ دنهد ،  لیوحت  رصم  رد  ار  وت  لاوما  میداد  روتسد  ام  يدید !؟  هنوگچ  ار  دنوادخ  یکین  ناسحا و  دندومرف :  هدمآ و  ملسو  هلآو 

هنیدـم رد  ار  نآ  ضوع  ات  دـهدب  ار  شلوپ  هتخورف و  رـصم  رد  ار  وت  تاّلغتـسم  كالما و  ات  مییوگب  رهـش  نآ  مکاح  هب  یهاوخ  یم 
؟  يرخب

 . يرآ تفگ : 

و دشورفب ،  ار  درم  نآ  كالما  هک  دـنداد  روتـسد  هدـمآ و  رـصم  مکاح  باوخ  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  دّـمحم و  ترـضح 
 . دزادرپب شدوخ  رهش  رد  ار  شتمیق 

هنیدم صخش  نیرتدنمتورث  وا  داتسرف و  درم  نآ  هب  ار  اهنآ  تمیق  رانید  رازه  دصیـس  تخورف و  ار  لاوما  نآ  هدومن و  تعاطا  مه  وا 
 . دش

 : دومرف دمآ و  وا  باوخ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ ،  زا  سپ 

فلأ هّنجلا  یف  لاملا  اذه  نم  هّبح  ّلکب  هرخآلا  یف  کّنیطعُالو  کتبارق ،  یلع  یتبارق  راثیإ  یلع  ایندلا  یف  كؤازج  اذه  هَّللادـبع !  ای 
.اهیف امو  ایندلا  نم  ریخ  اهنم  هربإ  ّلک  زرغم  ایندلا ، نم  ربکأ  اهرغصأ  رصق 

رازه لام  نیا  زا  يا  هناد  ره  يارب  ترخآ  رد  هّتبلا  تسا ،  ایند  رد  نم ،  هداوناـخ  رب  دوخ  هداوناـخ  راـثیا  شاداـپ  نیا  ادـخ !  هدـنب  يا 
ایند و زا  نآ ،  زا  نزوس  ره  تخود  ّلحم  تسایند ،  زا  رتگرزب  اهرصق  نآ  نیرتکچوک  هک  دش  دهاوخ  اطع  وت  يارب  تشهب  رد  رـصق 

(1) دشاب .  یم  رتهب  تسا ،  نآ  رد  هچنآ 

 . 337 ح 212 مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
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مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  بقانم  مَود : شخب 

هراشا

 ، ناگتشذگ ناربمایپ  ياوشیپ  بقانم  لئاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق  مود  شخب 

 ، نایناهج راگدرورپ  لوسر  ردارب  نادّحوم ، رورس  ناگزیکاپ ،  نایاوشیپ  ردپ 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما 

نیرهاطلا هلآو  هیلع  هللا  تاولص 

------------------------------------------------------------------
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رد ام  دوب ،  رفص  هام  مهدزون  هبنـشود  زور  دنیوگ :  مقرا  نب  دیز  رـسای و  راّمع  هدمآ :  لئاضفلا » یف  هضورلا   » باتک رد   - 1  / 818
هّکد  » رب مالسلا  هیلع  یلع  درک ،  رپ  ار  اه  شوگ  يدنلب  دایرف  هاگان  میتشاد ،  روضح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يافـصاب  رـضحم 

 : دومرف درک و  نم  هب  يور  دوب ،  هتسشن  ءاضقلا »

 . راقفلا يذب  ینتئا  راّمع !  ای 

 . روایب ارم  راقفلاوذ  ریشمش  راّمع !  يا 

.دوب یّکم  نم  مّوس  ود  نم و  تفه  راقفلاوذ ،  نزو 

: دومرف و  تشاذگ ،  شناوناز  يور  دروآرد و  شفالغ  زا  ار  نآ  ترضح  مدومن ،  رضاح  ار  شترضح  ریشمش  نم 

 . ًاقافن فلاخملاو  ًاقافو  نمؤملا  دادزیل  هّمغلا  ًاعیمج  هفوکلا  لهأل  هیف  فشکأ  موی  اذه  راّمع !  ای 

قافن ناـنمؤم و  قاـفو  شیازفا  ببـس  هک  مهد  یم  ماـجنا  يراـک  میاـمن و  یم  فرطرب  ار  هفوک  لـها  هودـنا  مغ و  زورما  راّـمع !  يا 
 . ددرگ نافلاخم 

 . نک دراو  تسا  رد  تشپ  هک  ار  یسک  راّمع !  يا  دومرف :  هاگنآ 

 : دنز یم  دایرف  دیرگ و  یم  هتفرگ و  رارق  رتش  رب  يا  هواجک  رب  هک  مدید  ار  ینز  رد  تشپ  هاگان  متفر ،  نوریب  نم  دیوگ :  راّمع 
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ناریسا هدننکدازآ   ] يا راوتسا ،  يورین  بحاص  يا  ناگدننک ،  تبغر  هنیجنگ  يا  ناگدنیوج ،  دصقم  يا  ناگدنامرد ،  سرداد  يا 
هیکت يا  ناروای ،  یب  روای  يا  هتفرگ ،  یـشیپ  یمیدق  ره  زا  هک  یمیدق  يا  ناکدوک ،  هدنهد  يزور  يا  ناریپ ،  رب  هدنزرو  رهم  يا  ، 

هب مدروآ و  يور  وت  يوس  هب   [ (1) ناریقف ! جنگ  يا  نافیعض ،  روای  يا  ناناما ،  یب  ناما  يا  ناتسدیهت ،  هریخذ  يا  ناهانپ ،  یب  هاگ 
.يادزب ار  مهودنا  مغ و  اشگب و  نم  ّمهم  رما  زا  هرگ  نک ،  دیفس  ار  میور  سپ  متسج ،  لّسوت  وت  ناتسآ 

هورگ وا و  رادفرط  یهورگ  هک  دندوب ،  هتفرگ  هدش  هدیشک  ماین  زا  ياهریـشمش  اب  راوس  بسا  رازه  ار  وناب  نیا  فارطا  دیوگ :  راّمع 
.دنتفگ یم  نخس  وا  هیلع  رب  يرگید 

 . دیهد خساپ  ار  تّوبن  شناد  ملع و  بحاص  دیهد ،  خساپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  متفگ :  هدرک و  اهنآ  هب  ور  نم 

.دندش دجسم  دراو  هدمآ و  نییاپ  اهبکرم  زا  زین  شنایفارطا  دمآ  نییاپ  رتش  زا  نز  نآ 

فرطرب و ار  میراتفرگ  ما ، هدروآ  يور  امش  يوس  هب   (2) یلع !  يا  تفگ :  داتسیا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ربارب  رد  نز  نآ 
تمایق اـت  هدـش و  هچنآ  هب  ياـناد  و  ینآ ،  ياـناوت  رما و  نیا  بحاـص  وت  اریز  نک ،  لـیاز  هدـش  مهودـنا  مغ و  بجوم  هک  یلکـشم 

 . یتسه دش ،  دهاوخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماگنه  نیا  رد 

 . دنشاب نینمؤملاریما  تواضق  دهاش  هدمآ و ) دجسم  هب   ) ات هد  ادن  هفوک  مدرم  نایم  رد  ورب و  راّمع !  يا 

هدننک هدنز  يا  نادنمزاین ،  هدنهد  يزور  يا  نامیتی ،  هدـننک  ماعطا  يا  : » هدـمآ راونألا » راحب   » و لئاضفلا »  » رد زارف  نیا  ياج  هب  - 1
يا ناهانپ و  یب  هانپ  يا  درادن ،  روای  رای و  هک  یـسک  روای  يا  هتفرگ ،  یـشیپ  یمیدق  ره  زا  هک  یمیدـق  يا  هدیـسوپ ،  ناوختـسا  ره 

!« نایاون یب  جنگ 
 ...« . هدمآ و وت  يوس  هب  ناراگزیهرپ ! ياوشیپ  يا  نم ! يالوم  يا   : » هدمآ نینچ  راونألا » راحب   » و لیاضفلا »  » رد - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ادخ لوسر  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ادخ  هچنآ  دهاش  دهاوخ  یم  هک  ره  مدرم !  مدز :  دایرف  هفوک  مدرم  نایم  رد  نم  دیوگ :  راّمع 
 . دناسر مهب  روضح  دجسم  رد  دشاب ،  هدومرف ،  اطع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ  دش .  رپ  ّتیعمج  زا  دجسم  هدروآ و  موجه  دجسم  يوس  هب  مدرم  عقوم ،  نیا  رد 

 ! دینک حرطم  ار  ناتلکشم  دیا  هدمآ  ماش  زا  هک  یهورگ  يا 

اهنآ ناـیم  زا  دوـب ،  هتـشاذگ  رـس  رب  مه  ینـسوس  ّزخ  هماّـمع  تشاد و  نت  رب  یندـع  هّلح  ینمی و  دُرب  هک  يدرمریپ  ماـگنه ،  نـیا  رد 
 : تفگ تساخرب و 

زگره وا  تسا ،  نم  رتـخد  تسوـت  ربارب  رد  هک  يزینک  نیا  نم !  يـالوم  يا  ناـهانپ !  یب  هاـنپ  يا  و  ناریقف !  جـنگ  يا  وـت  رب  مـالس 
 ، تّدـش هب  نم  تسا .  هدرب  منادـناخ  نایم  رد  ارم  يوربآ  وا  یتسار  هب  تسا .  هدـش  هلماـح  نم  هناـخ  رد  کـنیا  یلو  هدرکن ؛  رهوش 

شوماخ مرهق  شتآ  هک  متسه  یکانبضغ  ریش  و  سیرفع » نب  سیلف   » نامه نم  مروهشم .  لقع  لامک و  توطس ،  یتخـس ،  يریلد ، 
 . تسا ریظن  مک  برع  نایم  رد  نم  تاوطس  تالمح و  تعاجش ،  يریلد ،  دنک .  یمن  هبلغ  رهق و  نم  رب  يا  هیاسمه  ددرگ و  یمن 

نم زا  هتشگ  مهودنا  مغ و  نیا  بجوم  هک  یلکشم  رما  سپ  متسه ،  نادرگرـس  ّریحتم و  دوخ  راک  رد  یلع !  يا  کنیا  لاح ،  نیا  اب 
 . ما هدیدن  رتگرزب  نآ  زا  نآ و  دننامه  نونکات  نم  هک  تسا  یگرزب  لکشم  نیا  تسا و  تُّما  دیُما  ماما ،  هک  يادزب 

 : دومرف دومن و  رتخد  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟  تسیچ دراد ،  یم  راهظا  تردپ  هچنآ  هرابرد  وت  رظن  رتخد !  يا 

هب دنگوس  متـسه ،  هلماح  نم  دیوگ :  یم  هکنیا  یلو  دـیوگ ،  یم  تسار  متـسه ،  هزیـشود  نم  دـیوگ :  یم  مردـپ  هچنآ  اّما  تفگ : 
 ، یتسه وا  ثراو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  وت  نانمؤم !  ریما  يا  ما .  هدرکن  یتنایخ  زگره  نم  ادخ ! 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هودنا مغ و  بجوم  هک  یتالکـشم  هدـنیاشگ  يا  سپ  میوگ ،  یمن  غورد  میاعّدا  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  تسین ،  ناهنپ  وت  رب  يزیچ 
 . يادزب ار  مهودنا  مغ و  هدرک و  لح  ارم  لکشم  ددرگ ؛  یم 

 : دومرف داد و  رس  ریبکت  يادص  تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماگنه  نیا  رد 

 : دومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  ربکا ، » هَّللا  « ، » ربکا هَّللا  »

؛  (1) ًاقوُهَز »  َناک  َلِطابلا  َّنإ  ُلِطابلا  َقَهَزَو  ُّقَحلا  َءاج  »

« . تسا یندشدوبان  لطاب  هک  یتسار  هب  دش ؛  دوبان  لطاب  دمآ و  قح  »

 . تساوخ ار  هفوک  رهش  هلباق  هاگنآ  تسا ،  هدش  راذگاو  نم  هب  مکح  نیا  دومرف :  سپس 

 ، رتخد نیا  نیبب  نزب و  يا  هدرپ  مدرم  دوخ و  نایم  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دـمآ .  دوب ،  هفوک  نانز  هلباق  هک  ءانبل )  ) ءـالوخ ماـنب  ینز 
؟  هن ای  تسا  هلماح 

 . تسا هلماح  لاح  نیع  رد  هزیشود و  وا  يرآ ،  تفگ :  دمآ و  نوریب  هاگنآ  هدرک  ارجا  ار  شترضح  روتسد  هلباق 

 : دومرف درک و  مدرم  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع 

؟  هّمغلا هذه  فشکیف  ّقحلا  ماقم  هل  ّهنأ  هسفن  یف  یعّدی  نم  نیأ  یتلزنم ؟  اوعّدا  نیّذلا  هّمئألا  نیأ  هفوکلا !  لهأ  ای 

تساراد ار  ّقح  ماقم  درک  یم  اعّدا  هک  یـسک  تساجک  دندرک ؟ یم  اعّدا  ارم  تلزنم  ماقم و  هک  ینایاوشیپ  دنیاجک  هفوک !  مدرم  يا 
؟ دنک ّلح  ار  لکشم  نیا  ات 

ام رب  وت  تماما  زورما  بلاـط !  یبا  دـنزرف  يا  تسوت  تسد  هب  طـقف  لکـشم  نیا  ّلـح  تفگ :  هرخـسم  اـب  هَّللا  هنعل  ثیرح  نب  ورمع 
 !! دوش یم  تباث 

 : دومرف دومن و  رتخد  ردپ  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟  یتسین قشمد  رهش  زا  وت  ایآ  هدید ! بیسآ  بضغلاابا  يا 

 . هیآ 81 ءارسإ ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . يرآ تفگ : 

؟  یتسین راعسأ »  » مانب يا  هیرق  زا  ایآ  دومرف : 

 . يرآ تفگ : 

!؟  دروایب خی  يا  هّکت  نآلا  نیمه  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : 

.میرادن ار  نآ  ندومن  رضاح  ییاناوت  نونکا  مه  ام  یلو  تسا ؛  دایز  ام  ياهرهش  رد  خی  تفگ : 

؟  تسا گنسرف  هاجنپ  تسیود و  امش  ام و  رهش  نایم  هلصاف  دومرف : 

 : دومرف نم !  يالوم  يا  يرآ ،  تفگ : 

 . ینّابرلا ملعلا  نم  هلوسرو  هَّللا  هعدوأ  يّذلا  ّيوبنلا  ملعلا  نم  ًاّیلع  هَّللا  یطعأ  ام  یلإ  اورظنا  سانلا !  اهّیأ 

ینّابر ملع  زا  شلوسر  دنوادخ و  هک  یملع  نامه  تسا  هدومرف  اطع  یلع  هب  يوبن  ملع  زا  ادخ  هک  هچنآ  هب  دیرگنب  کنیا  مدرم !  يا 
 . دنا هتشاذگ  تعیدو  هب  وا  رد 

درک و زارد  دوب  هفوک  عماج  دجـسم  ربنم  يالاب  رب  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دـیوگ :  راّمع 
ارف ار  دجـسم  ّتیعمج  دایرف  جوم  دـندز و  داـیرف  مدرم  ماـگنه  نیا  رد  درک .  یم  هّکچ  نآ  زا  بآ  تارطق  زونه  هک  دروآ  یخی  هّکت 

 : دومرف درک و  مدرم  هب  ور  ترضح  تفرگ ، 

 . هلابجب تیتأ  تئش  ولو  اوتکسا ! 

 . منک یم  رضاح  ار  خی  هوک  مهاوخب  رگا  دیشاب !  مارآ 

خی هّکت  نیا  راذـگب و  وا  ریز  یتشت  هاگنآ  ور ،  نوریب  دجـسم  زا  رتخد  هارمه  هب  ریگب و  ار  خـی  هّکت  نیا  دومرف :  هفوک  هلباق  هب  هاگنآ 
 . تسا قناد (1)  ود  لاقثم و  تفه  هاجنپ و  نآ  نزو  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  یئولاز  هد ،  رارق  وا  محر  یکیدزن  رد  ار 

 ، داد ماـجنا  دوب  هدومرف  شترـضح  هک  روط  نآ  هدروآ و  یتشت  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  رتخد  هارمه  هب  تفرگ و  ار  خـی  هّکت  هلباـق 
یگرزب يولاز  هاگان 

 . تسا مهرد  مشش  کی  قناد  و  تسا ،  قناد  ود  مهرد و  تفه  هاجنپ و  لئاضف ،  باتک  رد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_195_1
http://www.ghaemiyeh.com


196 ص :

 . دوب هدومرف  شترضح  هک  دوب  هزادنا  نامه  درک  نزو  ار  نآ  داتفا و  تشت  لخاد 

 : دومرف ترضح  تشاذگ ،  نیمز  رب  شترضح  ربارب  رد  ار  ولاز  دمآ و  دجسم  هب  زینک  اب  هلباق 

؟  يدومن نزو  ایآ 

 . دوب قناد  ود  لاقثم و  تفه  هاجنپ و  شنزو  يرآ ،  تفگ : 

 : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  و  يرآ ،  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؛  (1) َنیبِساح »  اِنب  یفکَو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنإَو  »

« . میشاب رگباسح  ام  هک  تسا  یفاک  مینک و  یم  رضاح  ار  نآ  ام  دشاب  يدب ) کین و  راک   ) لدرخ هناد  کی  رادقم  هب  رگا  «و 

وا محر  دراو  ولاز  نیا  هدـش و  بآ  دراو  ییاـج  رد  یگلاـس  هد  رد  وا  هکنآ  زج  هدرکن  اـنز  ترتـخد  بضغلااـبا !  يا  دومرف :  هاـگنآ 
.تسا هدش  گرزب  هدوب و  وا  محر  رد  الاح  ات  عقوم  نآ  زا  هتشگ و 

زا هاـگآ  تسا و  اـه  محر  رد  هک  ار  هچنآ  یناد  یم  وـت  هک  مـهد  یم  یهاوـگ  تـفگ :  یم  تساـخرب و  رتـخد  ردـپ  ماـگنه  نـیا  رد 
(2) يریامض . 

لقن هللا  همحر  یضترم  دّیس  زا  تارابع  رد  طالغا  توافت و  یکدنا  اب  هرـس  سدق  ینارحب  ار  تیاور  نیا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
(3) تسا .  هدومن 

 : هدمآ قیتع  بقانم  زا  یکی  رد   - 2  / 819

رد مدرم  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میالوم  روضح  رد  نم  دـیوگ :  مالـسلا ) هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يافواب  رای   ) راّمت مثیم 
رس رب  يدرز  هماّمع  تشاد و  نت  رب  يرتسکاخ  يابق  هک  ییالاب  دنلب  درم  هاگان  دندوب ،  شترضح  فارطا 

 . هیآ 47 ءایبنا ،  هروس  - 1
یسلجم هماّلع  ار  تیاور  نیا  277/40 ح 42 .  راونألا :  راحب  26 ح 10 ،  تازجعملا :  رداون   ، 155  - 157 ناذاش :  نبا  لـئاضف  - 2

 . تسا هدرک  لقن  راصتخا  هب  167/62 ح2  رد ج :  هللا  همحر 
 . 53/2 ح 399 زجاعملا :  هنیدم   ، 21 تازجعملا :  نویع  - 3
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 . دش دراو  دیوگ ،  ینخس  هداد  یمالس  هکنیا  نودب  دوب ،  حّلسم  ریشمش  ود  اب  دوب و  هتشاذگ 

هداتسیا وا  ربارب  رد  فارطا  همه  زا  اهنآ  هک  دنتسیرگن  یم  وا  هب  نامشچ  هشوگ  اب  و  دندیشک ،  ندرگ  وا  ندید  يارب  فارطا  زا  مدرم 
 . دندرکن دنلب  وا  رطاخ  هب  ار  شکرابم  رس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامیالوم  یلو  دندوب ، 

 : تفگ دـش و  هدوشگ  دوش ،  هدیـشک  دوخ  ماین  زا  هک  يزیت  ناّرب و  ریـشمش  دـننامه  شناـبز  دـش ،  عمج  مدرم  ّساوح  هک  یماـگنه 
؟  تسا هدیشوپ  دوخ  هب  تعانق  زا  یهرز  هداهن ،  رس  رب  تلیضف  لامک و  جات  هدش ،  هدیزگرب  تعاجش  هب  امش  زا  کیمادک 

؟  دیتسه مرک  يراوگرزب و  هب  فصّتم  الاو و  يوخ  قلخ و  ياراد  هتفای ،  ّدلوت  مرح  رد  امش  زا  کیمادک 

؟  دیتسه صاصق  هدنریگ  اهسَفن و  هدننک  گنت  وجگنج ،  ناولهپ  راوتسا ،  شساسا  وم ،  مک  شرس  امش  زا  کیمادک 

ترـضح هک  تسا  یـسک  امـش  زا  کیمادک  دیتسه ؟  بلاط  یبا  تباجن  اب  نادـناخ  زا  یـشخب  هزات و  رت و  هخاش  امـش  زا  کیمادـک 
؟  دینادرگ الاو  ار  وا  نأش  يوق و  ار  وا  تنطلس  و  دومن ،  يرای  شنارود  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

؟  دیتسه ورمع (1)  ود  هدنریگ  تراسا  هب  ورمع و  ود  لتاق  امش  زا  کیمادک 

 : دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ :  راّمت  مثیم 

 ! ینیود ورمع  نب  لیعد  نب  هرازف  نب  لبحا  نب  عمـس  یبا  نب  ثعـشا  نب  ّبیط  نب  هکردـم  نب  عیبر  نب  لضف  نب  دعـس  يا  متـسه  نم 
(2)

و تسا .  یموزخم  ثعـشا  نب  ورمع  دودـبع و  نب  ورمع  تشک ؛  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  يرمع  ود  زا  روظنم  - 1
گنج رد  ار  ود  نآ  هک  دنتسه  یباشع  دیعس  نبورمع  برک و  يدعم  نب  ورمع  روثوبا  تفرگ ؛  تراسا  هب  شترضح  هک  يورمع  ود 

 . دروآرد تراسا  هب  ردب 
هکردم هدمآ : راونألا » راحب   » رد و  یسود .  عیمس  نب  ثعـشا  نب  ثراح  نب  تلـص  نب  هبیجن  نب  هکردم  هدمآ ... :  لئاضفلا »  » رد - 2

 . یمور عمس  یبا  نب  ثعشا  نب  نارعو  نب  ثراح  نب  تلص  نب  هبیجن  نب 
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 ! یلع يا  کیّبل  تفگ :  وا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

انأو باحـسلا ،  يرمأب  لطهو  بالـصلا  ّمصلا  ینعرق  يذـّلا  انأ  فورعملاب ،  فوصوملا  انأو  فوهلملا ،  زنک  انأف  کل  ادـب  اّمع  لـس 
 . میظعلا أبنلا  انأ  دیجملا ،  نآرقلاو  ق »  » انأ بابسألاو ،  روطلا  انأ  باتکلاب ،  ثوعبملا 

 ، میلحلا انأ  میلعلا ،  انأ  هوطسلاو ،  هّوبنلاوذ  انأ  سعادملا ،  انأ  سوفعلاو ،  سّملقلا  انأ  سوسعلا  انأ  عرابلا ،  انأ  میقتـسملا  طارـصلا  انأ 
.هینب وبأو  هتنبا ، جوز  هَّللا ، لوسر  وخأ  ّیلع  انأ  بابلألا ، اووذ  اودهش  یملعبو  باتک  ّلک  قطن  یلضفبو  عیفرلا ،  انأ  ظیفحلا ،  انأ 

نم زا  تخسرس  نیمز  هک  یسک  منم  متسه ،  فوصوم  يراکوکین  هب  نم  مناکانهودنا ،  جنگ  نم  هک  نک  شسرپ  یهاوخ  یم  هچنآ 
نآرق و  ق »  » نم مبابـسا ،  روط و  نم  ما ،  هدش  فیـصوت  باتک  ره  رد  هک  یـسک  منم  دـیراب ،  ناراب  ربا  نم  روتـسد  هب  تفرگ و  رارق 

وجگنج ریلد و  منم  راوگرزب ،  رورس  منم  راکش ،  هدنیوج  منم  لامک ،  ياراد  منم  ممیقتسم ،  طارـص  نم  ممیظع ،  ءابن  نم  مدیجم ، 
.

شناد ببس  هب  ایوگ و  یباتک  ره  نم  لضف  ببـس  هب  و  الاو ،  منم  ظفاح ،  منم  ابیکـش ،  منم  اناد ،  منم  توطـس ،  تّوبن و  ياراد  منم 
وا نادنزرف  ردپ  وا و  رتخد  رهوش  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  یلع ،  منم  دنهد ،  یهاوگ  درخ  لقع و  نابحاص  نم 

.

و یناریم ،  یم  ار  ناگدـنز  هدرک و  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  ییوت  نیمز  يور  رد  هک  هدیـسر  نینچ  اـم  هب  تفگ :  برع  ماـگنه  نیا  رد 
 . ییامن یم  اور  تجاح  ینغ و  ریقف ،  ار  مدرم 

 . وگب ار  تلکشم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

مهاب شگرم  ّتلع  رد  نانآ  هدرم و  تسا  یتّدم  اهنآ  زا  یصخش  متسه ،  همیقع »  » هلیبق زا  ّتیعمج  رازه  تصـش  هدنیامن  نم  تفگ : 
رد تشپ  کنیا  هک  دنا  هداتسرف  نم  هارمه  هب  ار  هدرم  نآ  دسج  نونکا  دنراد .  فالتخا 
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هک مینک  یم  نیقی  یتسار  هب  و  یتسه .  فیرش  هداز و  بیجن  وگتسار ،  وت  هک  تسناد  میهاوخ  ییامن  هدنز  ار  وا  رگا  تسا ،  دجـسم 
وت ياعّدا  هک  دیمهف  میهاوخ  هدـنادرگرب و  شا  هلیبق  نایم  هب  ار  وا  ینک ،  هدـنز  ار  وا  یناوتن  رگا  و  یتسه ،  نیمز  رد  ادـخ  تّجح  وت 

 . ییامن یم  راهظا  يرادن ،  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  ار  هچنآ  تسا و  حیحص  ریغ 

 : دومرف درک و  راّمت  مثیم  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: هد ادن  نزب و  رود  ار  هفوک  تاّلحم  اهنابایخ و  وش و  یبکرم  راوس  رفعجابا ! يا 

لـضفلا یف  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  لعبو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـخأ  ًاـّیلع  هَّللا  هاـطعأ  اـم  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم 
 . ًادغ فجنلا  یلإ  جرخیلف  ملعلاو 

همطاف رهوش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  یلع ،  هب  ادخ  هک  یشناد  ملع و  يرترب  تلیـضف و  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
 . دیآ فجن  يارحص  هب  ادرف  درگنب ،  هداد  مالسلا  اهیلع  ارهز 

 . نک نامهم  ار  برع  نیا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تشگرب ،  داد و  ماجنا  ار  شتّیرومأم  راّمت  مثیم  هک  یماگنه 

 . میدوب شتمدخ  رد  هداوناخ  اب  مدرب و  ما  هناخ  هب  تشاد  هارمه  هب  ار  يا  هدرم  نآ  رد  هک  یتوبات  اب  ار  وا  نم  دیوگ ) :  راّمت  مثیم  )

هارمه هب  زین  نم  دنداتفا .  هار  هب  فجن  يارحص  يوس  هب  دناوخ  ار  حبص  زامن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  حبـص  ادرف 
 . دندمآ فجن  يارحص  هب  هکنآ  زج  دنامن  دب  بوخ و  زا  یسک  هفوک  رد  مدوب ،  شترضح 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . روایب دراد  هارمه  هب  هک  يا  هدرم  اب  ار  یبارعا  رفعج !  ابا  يا 

درک مدرم  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  متخاس .  رضاح  فجن  يارحص  رد  ار  ود  ره  هدرک و  تعاطا  ار  شترـضح  نامرف  نم 
 : دومرف و 

 . هنوعمست ام  اّنع  اووراو  اّنم ،  هنورت  ام  انیف  اولوق  هفوکلا !  لهأ  ای 
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 . دینک تیاور  نارگید  هب  دیونش ،  یم  ام  زا  هچنآ  و  دیئوگب ،  ام  هرابرد  دینک  یم  هدهاشم  ام  زا  هچنآ  هفوک !  مدرم  يا 

 . روایب نوریب  توبات  زا  ناناملسم  زا  يا  هّدع  کمک  اب  ار  تا  هدرم  قیفر  دسج  و  ناباوخب !  ار  ترتش  یبارعا !  يا  دومرف :  هاگنآ 

نآ دوب ،  زبس  جابید  زا  يا  هچراپ  نآ ،  ریز  درک .  زاب  دروآ و  نوریب  درز  جابید  زا  يا  هچراپ  توبات  زا  برع  درم  دیوگ :  راّمت  مثیم 
یلع دوب .  ابیز  نانز  ناوسیگ  دـننامه  شناوسیگ  هک  دوب  یناوج  نآ ،  ناـیم  رد  هک  دوب  ؤلؤل  زا  يا  هسیک  نآ ،  ریز  درک .  زاـب  مه  ار 

 : دومرف درک و  یبارعا  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع 

؟  هدرم ناوج  نیا  هک  تسا  زور  دنچ 

 . زور کی  لهچ و  تفگ : 

؟  دوب هچ  شگرم  ّتلع  دومرف :  ترضح 

بـش ملاس  حیحـص و  وا  هک  ارچ  هتـشک ،  ار  وا  یـسک  هچ  دـیوگب  ات  ییاـمن  هدـنز  ار  وا  وت  دـنهاوخ  یم  وا  هداوناـخ  تفگ :  یبارعا 
 : دومرف ترضح  تسا .  هدش  هدیرب  وا  شوگ  ات  شوگ  نادادماب  هدیباوخ و 

؟  دهاوخ یم  ار  وا  نوخ  یسک  هچ 

زا ار  دـیدرت  ّکـش و  ادـخ !  لوسر  ردارب  يا  دنتـسه .  وا  نوخ  یپ  رد  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  وا  ناـشیوخ  زا  رفن  هاـجنپ  تفگ : 
 : دومرف ترضح  نک .  راکشآ  ار  وا  لتق  رما  رادرب و  نایم 

، دومن رایتخا  يرگید  نز  و  درک ،  اهر  ار  وا  ناوج  نیا  یلو  دروآرد ،  وا  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  اریز  تسا ،  هتـشک  ار  وا  شیومع 
 . تشک ار  وا  شدقح  هنیک و  زا  شیومع 

هک دـهد  تداهـش  شا  هداوناخ  نایم  رد  شدوخ  ناوج  نیا  میهاوخ  یم  میوش ،  یمن  عناق  یـضار و  نخـس  نیا  هب  ام  تفگ :  یبارعا 
 . ددرگ شوماخ  نانآ  نایم  رد  گنج  هنتف و  شتآ  ات  هتشک  ار  وا  یسک  هچ 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دـناوخ و  انث  ار  وا  هتفگ و  ساپـس  دـمح و  ار  لاعتم  يادـخ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
 : دومرف هاگنآ  داتسرف ،  دورد  ملسو 

 . ماّیأ هعبس  دعب  ًاتّیم  اهب  هَّللا  ییحأ  اّهنإ  هَّللا ،  لوسر  یخأ  ّیلع  نم  یلاعت  هَّللا  دنع  ّلجأب  لیئارسإ  ینب  هرقب  ام  هفوکلا !  لهأ  ای 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ردارب  یلع ،  زا  راـگدرورپ  دزن  رد  لیئارـسا  ینب  واـگ  شزرا  هک  یتـسار  هب  هفوک !  مدرم  يا 
 . درک هدنز  زور  تفه  زا  سپ  ار  يا  هدرم  وا  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  انامه  تسین ،  رتالاب 

زا يوضع  نم  دش .  هدنز  وا  دـندز و  هدرم  هب  ار  شندـب  زا  يوضع  لیئارـسا  ینب  واگ  انامه  دومرف :  تفر و  هدرم  دـسج  رانک  سپس 
 . تسا واگ  نآ  زا  رتهب  يادخ  دزن  نم ،  زا  يوضع  هک  ارچ  منز ،  یم  هدرم  نیا  هب  ار  مندب 

 : دومرف داد و  ناکت  ار  وا  شتسار  ياپ  اب  هاگنآ 

نب لضف  نب  رمع  نب  هلهاد  نب  صرخا  نب  بعشا  نب  هکردم  نب  ّبیط  نب  همالس  نب  مهف  نب  رحب  نب  ناّسغ  نب  هلظنح  نب  هکردم  يا 
 . دومن هدنز  ار  وت  ادخ  نذا  هب  یلع  هک  زیخرب ،  بابح ! 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هب  ور  دوب و  رت  هدنشخرد  باتهم  زا  رتابیز و  باتفآ  زا  شیامیس  هک  تساخرب  توبات  زا  یناوج  ماگنه  نیا  رد 
 : تفگ درک و  مالسلا 

يا ناـنمؤم !  ریما  يا  ناـسحا !  لـضف و  رد  ریظن  یب  يا  مدرم ،  رب  ادـخ  تّجح  يا  اـه !  ناوختـسا  هدـننک  هدـنز  يا  کـّیبل  کـّیبل ، 
 ! بلاط یبا  نب  ّیلع  يا  نایناهج !  راگدرورپ  لوسر  نیشناج 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟  تسا هتشک  ار  وت  یسک  هچ  ناوج !  يا 

 . مصا نب  لاکیم  نب  هعمز  نب  ثیرح  میومع  تفگ : 

 . درگرب تا  هداوناخ  يوس  هب  دومرف :  ناوج  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سپس 

 . مرادن مناشیوخ  هب  يزاین  نم  تفگ :  ناوج 

؟  ارچ دومرف :  ترضح 
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!؟  دیامن یم  هدنز  ارم  یسک  هچ  سپ  دیشابن ،  تُّما  نیا  نایم  رد  امش  دنشکب و  ارم  هرابود  مسرت  یم  تفگ : 

 . درگ زاب  تا  هداوناخ  يوس  هب  وت  دومرف :  درک و  یبارعا  هب  ور  ترضح 

 . متسه ناوج  نیا  وت و  هارمه  هب  ما  هدنز  ات  نم  تفگ :  یبارعا 

رب ادـخ  تمحر  دـندش ،  لیان  تداهـش  ضیف  هب  نیّفـص  گنج  رد  ود ،  ره  هکنیا  ات  دـندنام  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  نانآ 
 . داب اهنآ 

رب ترـضح  دروم  رد  ینوگانوگ  نانخـس  و  دنتـشگزاب ،  ناشیاه  هناخ  هب  زیگنا  تفگـش  نایرج  نیا  هدـهاشم  زا  سپ  زین  هفوک  مدرم 
(1) دندرک .  يراج  نابز 

ود رد  هک  هلیخن -  نیمزرـس  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هارمه  هب  نم  دـیوگ :  رـسای  راّـمع   - 3  / 820
؟  یتسه ماما  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وت  دنتفگ :  هدمآ و  نوریب  هلیخن  زا  يدوهی  درم  هاجنپ  هاگان  تشذگ ،  یم  تسا -  هفوک  یگنسرف 

 . يرآ دومرف :  ترضح 

یلو میتسه ؛  گنـس  نآ  لابند  هب  ام  کنیا  هدش ،  هتـشون  نآ  رب  ربمایپ  شـش  مان  هک  تسا  يا  هرخـص  هدمآ : ام  ياهباتک  رد  دنتفگ : 
 . نک ادیپ  ام  يارب  ار  گنس  نآ  یتسه  ماما  وت  رگا  مینک ،  یمن  ادیپ  ار  نآ 

 . دییایب نم  لابند  دومرف :  ترضح 

گیر زا  میظع  یهوک  ارحص ،  نآ  رد  هاگان  دندیسر ،  ییارحـص  هب  هکنیا  ات  دنداتفا  هار  هب  شترـضح  رـس  تشپ  نانآ  دیوگ :  راّمع 
 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دندید ، 

 . هرخصلا نع  لمرلا  یفسنا  حیرلا !  اهتّیأ 

 ! زاس هدنکارپ  گنس  يور  زا  ار  اهگیر  داب !  يا 

راحب  ، 2  - 5 ناذاش :  نبا  لـئاضف  247/1 ح 157 ،  زجاعملا :  هنیدـم   ، 24 تازجعملا :  نوـیع  ح 12 ،   31 تازجعملا :  رداوـن  - 1
( . توافت یکدنا  اب   ) 274/40 ح 40 راونألا : 
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 . تسامش گنس  نامه  نیا  دومرف :  ترضح  دش ،  رهاظ  یگنس  تخاس و  هدنکارپ  ار  اهگیر  دیزو ،  يداب  هکنیا  ات  تشذگن  یتعاس 

نآ ام  یلو  هدـش ؛  هتـشون  ربمایپ  شـش  مان  گنـس ،  نیا  يور  رب  میا ،  هدـناوخ  نامیاهباتک  رد  میا و  هدینـش  ام  هک  ناـنچنآ  دـنتفگ : 
 . مینیب یمن  نآ  يور  ار  یماسا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

( . دوش هدید  ات   ) دینادرگرب ار  نآ  هتفرگ ،  رارق  نیمز  رب  هک  تسا  یفرط  رد  هدش ،  هتشون  نآ  رب  هک  ییاهمان 

یلو دـننادرگرب ،  ار  گنـس  نآ  ات  دنتـشگ  تسد  کی  رگیدـمه  کـمک  هب  هدـش و  لیکـشت  يرفن  رازه  هورگ  کـی  ماـگنه  نیا  رد 
 . دنتسناوتن

 ! دیورب رانک  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

زا رفن  شش  یماسا  سپ  دنادرگرب .  ار  نآ  درک و  زارد  گنـس  فرط  هب  دوب  بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ار  شکرابم  تسد  هاگنآ 
مهیلع دّـمحم  یـسیع و  یـسوم ،  میهاربا ،  حون ،  مدآ ،  زا :  دـندوب  ترابع  نانآ  دـنتفای ،  نآ  يور  رب  ار  تعیرـش  بحاص  ناربماـیپ 

 . مالسلا

ادـخ زج  يدوبعم  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  دـنتفگ :  هدروآ و  ناـمیا  شترـضح  كراـبم  تسد  هب  دوهی ،  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد 
.یتسه نیمز  رد  ادخ  تّجح  نانیشناج و  رورس  نانمؤم ، ریما  وت  تسا و  ادخ  لوسر  دّمحم ،  تسین و 

هتشگ و نادرگرس  هارمگ و  دیامن  تفلاخم  وت  اب  هک  یسک  و  درک ،  دهاوخ  ادیپ  تاجن  هتشگ و  دنمتداعس  دسانـشب  ار  وت  هک  یـسک 
 . تسا رتنوزفا  شرامـش  زا  وت  ياه  تمعن  راثآ  رتالاب و  دودـح  ّدـح و  زا  وت  لیاضف  بقانم و  درک ،  دـهاوخ  طوقـس  خزود  يوس  هب 

(1)

لاس دصیس  زا  شیب  دیاش  هک  ینهک -  یّطخ  بقانم  هخسن  کی  رد   - 4  / 821

.31 تازجعملا : نویع  40 ح 15 ، تازجعملا :  رداون  لیذ ح 18 ،   257/41 راونألا :  راحب   ، 73 ناذاش :  نبا  لئاضف  - 1
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 : تسا هدمآ  هتفای -  شراگن  شیپ 

 . دمآ هزرابم  نادیم  هب  ماش  لها  زا  يدرم  نیّفص  گنج  رد  دیوگ :  دوب -  نادناعم  زا  یکی  هک  یفوک -  مثعا 

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

 . دنکن خزود  دراو  ار  وت  راوخرگج  دنه )  ) دنزرف ات  درگرب ،  یماش )!  يا  )

 . دش میهاوخ  خزود  دراو  ام  زا  کیمادک  هک  دوش  یم  مولعم  نونکا  مه  تفگ :  یماش 

ای دز :  دایرف  نیعل  نآ  تشاد ،  هاگن  اوه  رد  درک و  دـنلب  هزین  اب  ار  وا  هلاوح و  وا  يوس  هب  يا  هزین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سپ 
 . مدیدرگ ناگدش  نامیشپ  زا  مدید و  ار  مّنهج  شتآ  کنیمه  نینمؤملاریما ! 

 : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح 

 . (1) َنیدِسْفُملا » َنِم  َْتنُکَو  ُْلبَق  َْتیَصَع  ْدَقَو  َنْآل  «َأ 

(2) يدوب . » نادسفم  را  يدرک و  نایصع  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  نونکا ،  مه  »

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا )  ) هَّللادبع نب  رباج  دسیون :  یم  راونألا » حابصم   » باتک رد   - 5  / 822

 ، یلاعت هَّللا  مهسب  مهتیمر  ّالإ  نیکرشملا  نم  موق  یناصع  ام 

 . مداد رارق  فده  ار  اهنآ  ادخ  ریت  اب  هکنآ  زج  دندرکن  ینامرفان  ارم  ناکرشم  زا  یهورگ  چیه 

 : دومرف تسا ؟  مادک  ادخ  ریت  ادخ !  لوسر  يا  دش :  هتفگ 

هراسی نع  لیئاکیمو  هنیمی ،  نع  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تیأر  ّالإ  هّیرـس  یف  هتثعب  الو  راث ،  بلط  یف  هتزربأ  اـم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  وه 
 . رفظلاو رصنلا  ریخ  هَّللا  هیطعی  یّتح  هّلظت  هباحسو  همامأ ،  توملا  کلمو 

 . هیآ 91 سنوی ،  هروس  - 1
 . 62 ح 26 تازجعملا :  رداون  - 2
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مدـید هکنآ  زج  مداتـسرفن  ار  وا  یگنج  چـیه  هب  مدومنن و  راکـشآ  ار  وا  یهاوخنوخ  چـیه  رد  تسا ،  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دوـصقم ، 
ات دزادـنا  یم  هیاس  ار  وا  يربا  تسوا و  يور  شیپ  رد  رد  توملا  کلم  شپچ و  تمـس  رد  لـیئاکیم  شتـسار ،  تمـس  رد  لـیئربج 

 . دومرف تیانع  وا  هب  ار  يزوریپ  يرای و  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ 

(1) تسا .  هدروآ  زین  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک بحاص  ار  تیاور  نیمه  ریظن  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  يراصنا )  ) هَّللادبع نب  رباج  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 823

 . نیبّرقملا هکئالملا  موی  ّلک  ّیلعب  یهابی  هَّللا  ّنإ 

(2) دیامن .  یم  تاهابم  شبّرقم  ناگتشرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  زور  ره  لاعتم  يادخ  انامه 

 . تسا هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  سودرفلا »  » باتک رد  یملید  هیوریش  نبا  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  ساـّبع  نبا  میناوخ :  یم  عبنم  ناـمه  رد  زاـب   - 7  / 824
 : دندومرف مالسلا 

 ! نسحلا ابأ  ای  مکلئاضف  اوصحأ  ام  باّسح  ّنجلاو  باّتک ،  سنإلاو  مالقأ ،  ضایغلاو  دادم  رحبلا  ّنأ  ول 

ار وت  لیاضف  دـنناوت  یمن  دـنوش  رگباـسح  ناـیّنج  هدنـسیون و  اـهناسنا  ملق ،  اـهلگنج  ناـتخرد  بّکرم ،  اـهایرد  رگا  نسحلااـبا !  يا 
(3) دنرامشب . 

نمض ح 62.  31/40 راونألا : راحب  سلجم 18 ، نمض ح 13   505 یسوط : یلاما  121 ح 6 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
لقن سودرف »  » زا 347/26 ح 20 » ج :   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ار  تیاور  نیا   . 82/39 راونألا :  راـحب   ، 266/3 بقانملا :  - 2

 . تسا هدرک 
 : فئارط رد  سوواط  نب  دّیس  32 ح 1 و 328 ح 341 ،  بقانم :  رد  یمزراوخ  ار  تیاور  نیا  طوطخم . )  ) 121 راونألا :  حابصم  - 3
هللا همحر  يدابآرتسا  تبقنم 99 ،   175 هبقنم :  هئام  رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا   ، 111/1 هّمغلا :  فشک  رد  یلبرا  هماّلع  139 ح 216 ، 

 . دنا هدرک  لقن   96 رضتحم :  رد  هللا  همحر  یّلح  هماّلع  و  888/2 ح 13 ،  تایآلا :  لیوأت  رد 
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 : دیوگ ساّبع  نب  هَّللادبع  دسیون :  یم  تارف  ریسفت  رد   - 8  / 825

دوب رتش  دننامه  هک  داتفا  يرام  هب  شترضح  مشچ  هاگان  هک  میدوب  هتسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  يزور 
 : دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزب ،  اصع  اب  ار  وا  تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ، 

 . هُّما محر  یف  هکراش  ّالإ  ضغبم  کضغبی  ام  ًاطورش  هیلع  تذخأ  دق  ّینإو  سیلبإ ،  ّهنإ 

محر رد  وا  هک  نآ  زج  دزرو  یمن  ینمـشد  وـت  اـب  ینمـشد  چـیه  ما ؛  هتفرگ  ناـمیپ  ار  یطورـش  وا ،  زا  نـم  اـنامه  تـسا ،  سیلبا  وا 
 . دیامن یم  تکرش  شردام 

 : دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  يانعم  تسا  نیا  و 

 . (1) ِدالْوَألاَو » ِلاْومَألا  ِیف  ْمُهْکِراشَو  »

(2) يوج . » تکرش  ناشنادنزرف  تورث و  رد  «و 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 9  / 826

عوزنم نیطبلا ،  عزنألا  ّکنإف  رشبأف  کتعیش ،  یّبحم  یّبحمو  کتعیش ،  یّبحمو  کتعیشلو  کلهألو  کل  یلاعت  هَّللا  رفغ  دق  ّیلع !  ای 
(3) ملعلا .  نم  نیطب  كرشلا ،  نم 

نایعیش ناتسود  نارادتسود  نایعیش و  ناتسود  نایعیش و  وت و  هداوناخ  نینچمه  دیشخب و  ار  وت  لاعتم  يادخ  هک  یتسار  هب  یلع !  يا 
.یتسه شناد ) ملع و  زا  راشرس  و  كرش ، زا  هدش  رود   ) نیطب عزنا  وت  هک  ار  وت  داب  هدژم  دیشخب ،  ار  وت 

 . هیآ 64 ءارسإ ،  هروس  - 1
 . 172/39 ح 12 راونألا :  راحب  242 ح7 ،  تارف :  ریسفت  - 2

هماّلع  ، 11 سلجم 293 ح 17  دوخ :  یلاما  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  294 ح 284 ،  بقاـنملا :  رد  یمزراوـخ  ار  تیاور  نیا  - 3
هراـشب رد  هللا  همحر  يربـط  و   ، 83/2 بوـلقلا :  داـشرإ  رد  هللا  هـمحر  یملید  ح 9 ،   101/68 راونألا :  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم 

 . دنا هدرک  لقن   184 یفطصملا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میناوخ :  یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 10  / 827

(1) همایقلا .  موی  یلإ  یتُّما  لمع  نم  لضفأ  دودبع  نب  ورمعل  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هزرابمل 

 . تسا تمایق  زور  ات  نم  تُّما  لمع  زا  رترب  برع ) یمان  ناولهپ   ) دودبع نب  ورمع  اب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هزرابم  انامه 

 : دیوگ سنا  هدمآ :  باتک  نامه  رد  زاب   - 11  / 828

لاس کی  ات  هتساوخ  نیا  و  دنک ،  لیم  مرن  نان  اب  نایرب  رگج  هتساوخ  یم  شلد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور  هک  میدش  هاگآ 
نیا ترـضح  نآ  دیامرف ،  یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ار  شا  هتـساوخ  نیا  دوب  هزور  هک  یلاح  رد  يزور  تشاد ،  ماود 

 . دزاس یم  هدامآ  شراوگرزب  ردپ  يارب  ار  اذغ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  دنز ، یم  رد  یلئاس  دیامن  راطفا  دهاوخ  یم  هک  یماگنه 

 . (2) اِهب »  ُْمتْعَتْمَتْساَو  اْینُّدلا  ُمُِکتایَح  یف  ْمُِکتابِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  ًادغ »  انتفیحص  ءرقیال  هیلإ  اهلمحا  ّینب !  ای 

هدافتـسا ایند  رد  ناتیگدـنز  تابّیط  زا   : » هک دـنناوخن  ام  يارب  ار  هیآ  نیا  تماـیق  يادرف  اـت  هدـب  لـئاس  نآ  هب  ار  ماـعط  نیا  مدـنزرف ! 
«. دیدرب هرهب  نآ  زا  دیدرک و 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  سلجم  رد  يدعـس  همادق  نب  هیراج  سوا و  نب  ملـسم  منغم  یبا  تسا :  هدـمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 12  / 829
 : دومرف یم  تفگ و  یم  نخس  هفوک  دجسم  رد  ربنم  زارف  رب  ترضح  دنتشاد ،  روضح  مالسلا 

 . يرتفم وأ  باّذک  ّالإ  يدعب  اهلوقیال  شرعلا ،  نود  اّمع  بیُجا  ّالإ  ُلئُسا  ّینإف ال  ینودقفت ،  نأ  لبق  نم  ینولس 

زا رت  نییاپ  هک  يزیچ  ره  هک  ارچ  دیباین ،  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیسرپب ،  نم  زا 

ریسفت 165/36 ح 147 و 1/39 ح 1 ،  راونألا :  راحب  690/2 ح 11 ،  تایآلا :  لیوأت  طوطخم ، )  ) 129 و 161 راونألا :  حابصم  - 1
 . 60 ح 58 فئارطلا :  53 ح 12 ،  رابخألا :  عماج  330/4 ح 2 ،  ناهرب : 

 . هیآ 20 فاقحا ،  هروس  - 2
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 . هدننز ارتفا  وگغورد و  رگم  دنک ،  یمن  ییاعّدا  نینچ  یسک  نم ،  زا  سپ  مهد ،  یم  ار  نآ  خساپ  دوش  هدیسرپ  نم  زا  تسا  شرع 

دّعجم ياهوم  دنلب و  یتماق  نوگمدنگ ،  يا  هرهچ  تشاد ، نآرق -  دننام  یباتک -  شندرگ  رد  هک  تساخرب  يدرم  دجسم  هشوگ  زا 
ار هچنآ  ینک  یم  اعّدا  هک  یسک  يا  تفگ :  دنلب  يادص  اب  درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  وا  دوب ،  برع  نایدوهی  زا  ییوگ  تشاد ، 

 . هدب خساپ  وت  مسرپ و  یم  وت  زا  نم  نونکا  یمهف )!!!(  یمن  هک  ار  هچنآ  يوش  یم  مدقشیپ  یناد و  یمن  هک 

نانمؤم ریما  یلو  دـنیامن ؛  هلمح  وا  هب  دنتـساوخ  هدـیرپ و  وا  يوس  هب  سلجم  رانک  هشوگ و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ناراـی 
 : دومرف هدومن و  يریگولج  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

نیهارب مه  رگشسرپ  باتش  اب  و  دوش ، یمن  هماقا  ادخ  ياهتّجح  یلقع  کبس  باتش و  اب  هک  ارچ  دینکن ،  باتـش  و  دییامن ،  اهر  ار  وا 
 . ددرگ یمن  راکشآ  ادخ 

 . مهد یم  خساپ  هَّللا -  ءاش  نا  هک -  سرپب  تشناد  مهف و  همه  اب  یهاوخ و  یم  هک  ینابز  ره  اب  دومرف :  درک و  درم  نآ  هب  ور  هاگنآ 

؟  تسا ردقچ  قرشم  برغم و  نایم  هلصاف  دیسرپ :  درم  نآ 

 . اوه تفاسم  هزادنا  هب  دومرف :  ترضح 

؟  تسیچ اوه  تفاسم  دیسرپ : 

 . کلف شخرچ  نارود و  دومرف : 

؟  تسا ردقچ  کلف  شخرچ  نارود و  هزادنا  دیسرپ : 

 . دیشروخ زور  کی  ریس  دومرف : 

؟  دوش یم  اپرب  یک  تمایق  وگب ) :  سپ   . ) یتفگ تسار  تفگ :  درم  نآ 

 . لجا ندیسر  ارف  گرم و  روضح  ماگنه  دومرف : 

؟  تسا ردقچ  ایند  رمع  یتفگ ،  تسار  تفگ : 

 . تسا نایاپ  یب  سپس  رازه ،  تفه  هدش :  هتفگ  دومرف : 

؟  تساجک هّکم  هّکب و  یتفگ ،  تسار  تفگ :  درم  نآ 
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؟  هدش هدیمان  مسا  نیا  هب  هّکم  ارچ  سپ  یتفگ ،  تسار  تفگ :  درم  نآ 

 . دیشک نآ  ریز  زا  ار  نیمز  لاعتم  يادخ  نوچ  دومرف : 

؟  دنیوگ هّکب  ارچ  دیسرپ : 

 . دیدرگ نایرگ  ناراکهنگ  ياهمشچ  مخ و  ناراکمتس  ناشکندرگ و  ياهندرگ  اجنآ  رد  نوچ  دومرف : 

؟  دوب اجک  رد  دنیرفایب  ار  شرع  هکنآ  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  یتفگ ،  تسار  تفگ :  درم  نآ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هلالج تاحبس  راونأ  نم  نیبّرقملا  هکئالملا  الو  هتمارک ،  ّیسرک  نم  مهبرق  یلع  هشرع  هلمح  هتفـص  هنک  كردیال  يّذلا  هَّللا  ناحبس 
 . فیک الو  ثیح ،  الو  یَّنأ ،  الو  میف ،  الو  ِمب ،  الو  نیأ ،  هَّلل :  لاقیال  کحیو ! ، 

 ، دنتسه کیدزن  وا  تمارک  یسرک  هب  هکنیا  اب  دننک ،  یمن  كرد  ار  وا  تفـص  هنُک  وا  شرع  نالماح  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 
هب و  تساجک ؟  يادخ  هک  تفگ  ناوت  یمن  دـنوادخ  يارب  وت !  رب  ياو  دـنرادن .  ار  وا  لالج  راونا  كرد  يارای  بّرقم  ناگتـشرف  و 

دجنگ یمن  ناکم  نامز و  رد  تسا و  ناکم  نامز و  قلاـخ  وا  ( ؟  تسا هنوگچ  و  تساـجک ؟  رد  و  تسا ؟  روطچ  و  تسا ؟  زیچ  هچ 
( . ددرگ یمن  دّیقم  نآ  هب  زگره  و 

؟  دوب بآ  يور  رب  ردقچ  وا  شرع  دنیرفایب  ار  نیمز  نامسآ و  لاعتم  يادخ  هکنیا  زا  شیپ  یتفگ ،  تسار  تفگ :  درم  نآ 

؟  ینک باسح  بوخ  یناوت  یم  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . يرآ تفگ : 

نیا اب  دنهد  هزاجا  وت  هب  هاگنآ  دوش ،  رپ  نامـسآ  نیمز و  نایم  هکنآ  ات  دـننک ، لدرخ  ياه  هناد  زا  رپ  ار  نیمز  رگا  دومرف :  ترـضح 
ار اهنآ  هکنیا  ات  دنهدب  ار  راک  نیا  ماجنا  ییاناوت  ینالوط و  رمع  وت  هب  و  ینک ،  لمح  برغم  ات  قرـشم  زا  هناد  هناد  ار  اهنآ  تفعض ، 
 ، هدوب بآ  يور  رب  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  شرع ، هک  تسا  ییاهلاس  ددع  شرامش  زا  رت  ناسآ  يرامـشب ؛  هدومن و  لمح 

رافغتـسا ادخ  يوس  هب  رما  نیا  ندومن  دودحم  یتساک و  زا  و  متفگ ،  وت  هب  ار  نآ  ءزج  رازه  نارازه  زا  مهد  کی  زا  یئزج  نم  انامه 
 . میامن یم 
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هیلع هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  داد و  ناکت  ار  شرـس  درم  نآ  دیوگ :  يوار 
 : دورس ار  راعشا  نیا  و  تسوا ،  هداتسرف  هدنب و  ملسو  هلآو 

ًابولغم ترظون  نأ  رصبت  امف ***  مولعلا  یصاقأ  تزُح 

ابیه ایغلا  ّکشلا  نم  ولجت  يدهلااذ ***  ای  ملعلا  لصأ  تنأو 

ابیجاعأ ّتلح  اذإ  يدبت  هلوکُشا ***  ّلک  نع  ینثنتال 

 . يوش تسکش  راچد  هرظانم  رد  وت  دشن  هدید  يا و  هتفای  تسد  شناد  بتارم  نیرت  یلاع  هب 

 . يزاس یم  فرطرب  ار  دیدرت  ّکش و  ياه  یگریت  هک  تیاده !  يامنهار  يا  یشناد  ملع و  همشچرس  هشیر و  وت 

(1) ددرگ .  یم  راکشآ  ییاهیتفگش  ییامن  ّلح  ار  تالکشم  هک  ینامز  و  ییآ ؛  یمنرد  وناز  هب  یملع  لکشم  لضعم و  چیه  زا  وت 

ود هب  ممـشچ  هاگان  مدوب ،  هبعک  فاوط  لوغـشم  مدش ،  فّرـشم  ادـخ  هناخ  ّجـح  هب  نم  دـیوگ :  دـیز  نب  دـحاولادبع   - 13  / 830
، ینیشناج ّتیصو و  رب  هدیزگرب  ّقح  هب  هن ،  تفگ :  شرهاوخ  هب  اهنآ  زا  یکی  دندوب ،  هداتسیا  ینامی  نکر  رانک  رد  هک  داتفا  يزینک 

نینچ مالسلا !  اهیلع  هّیضرم  همطاف  رهوش  تسرد ،  ّتین  یلاع و  هنّیب  ياراد  تواضق ،  رد  رگداد  يربارب ،  تاواسم و  هب  هدننک  مکح 
 . دوبن نانچ  و 

؟  تسیک يدرک ، یم  فیصوت  هکنیا  متفگ : هدرک و  وا  هب  ور  مدینش ، یم  ار  وا  يادص  نم 

شرورپ راّجف ،  راّفک و  هدنـشک  خزود ،  تشهب و  هدننک  تمـسق  ماکحا ،  هب  ندیـسر  هار  نارتهم ،  رتهم  وا  ادخ !  هب  دنگوس  تفگ : 
 ، بلاغ زوریپ و  هشیمه  ریش  ناناملسم ،  ماما  نانمؤم و  ریما  نایاوشیپ ،  سیئر  تُّما و  هدنهد 

زا ح 183   231/57 رد ج :  ار  تیاور  نـیا  هللا  هـمحر  یـسلجم  هماـّلع  126/10 ح6 .  راونـألا :  راـحب   ، 257/2 بولقلا :  داـشرإ  - 1
 . تسا هدرک  لقن  قراشملا »  » زا 336/57 ح 27  رد ج :  و  رضتحملا » »
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 . تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

؟  یسانش یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اجک  زا  مدرک :  ضرع 

دمآ و مردام  دزن  ترضح  نآ  يزور  دیسر .  تداهش  هب  نیّفص  گنج  رد  وا  باکر  رد  مردپ  هک  ار  یـسک  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : 
 : دومرف

؟  ماتیألا ُّما  ای  تحبصأ  فیک 

؟  يدرک حبص  هنوگچ  نامیتی !  ردام  يا 

 ! نانمؤم ریما  يا  تسا  ریخ  تفگ :  مردام 

يرامیب نیا  نانچ  ادخ ! هب  دنگوس  مدوب ،  يرَدُـج  یتسوپ  يرامیب  هب  التبم  نم  داد .  ناشن  شترـضح  هب  ار  مرهاوخ  نیا  نم و  هاگنآ 
ار راعـشا  نیا  دیـشک و  یهآ  دید  لاح  نآ  اب  ارم  شترـضح  هک  یماگنه  مدوب ،  هداد  تسد  زا  ار  منامـشچ  هک  دوب  هدرک  رثا  نم  رد 

 : دومرف تئارق 

رغصلا یف  لافطألل  تهّوأت  امک  هب ***  تیزر  یش ء  نم  تهَّوأت  نإ  ام 

رضحلاو رافسألا  یفو  تابئانلا  یف  مهلفکی ***  ناک  نم  مهدلاو  تام  دق 

هک یناکدوک  ما .  هدیـشک  اهنآ  یکچوک  رطاخ  هب  لافطا  يارب  هک  یهآ  دـننام  مشاـب  هدز  تبیـصم  نآ  هب  هک  مدیـشکن  هآ  يزیچ  هب 
؟  دنک یم  یگدیسر  نانآ  هب  رضح  رفس و  اه و  یتخس  رد  یسک  هچ  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ناشردپ 

نانچ مردارب !  رـسپ  يا  ادخ !  هب  دنگوس  دش .  زاب  منامـشچ  هظحل  نامه  رد  دیـشک ،  نم  رامیب  تروص  رب  ار  شکرابم  تسد  هاگنآ 
تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تکرب  هب  نیا  منیب و  یم  کیرات  بش  رد  ار  رتش  ندیمر  هک  دش  بوخ  منامشچ 

.

 . تشگزاب دومن و  رورسم  ار  ام  ياهلد  دومرف و  اطع  ام  يارب  لاملا  تیب  زا  يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم  هاگنآ 

دنچ يرانید  متساخرب و  مدینش  وا  زا  نخس  نیا  یتقو  دیوگ :  دحاولادبع 
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 . نک جرخ  شعقوم  رد  ار و  مهرد  دنچ  نیا  ریگب  رتخد !  يا  متفگ :  مداد و  وا  هب  هتشادرب و  مرفس  هنیزه  زا 

ءزج ام  زورما  ادخ !  هب  دنگوس  میدرب .  ثرا  هب  ناسنا  نیرتهب  زا  ار  ثرا  نیرتهب  ام  درم !  يا  دشاب  تدوخ  لام  نم  بناج  زا  تفگ : 
 . میتسه مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  هداوناخ  لایع و 

: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دنادرگرب و  يور  سپ 

معنلا همعنلاب  تدهش  هل  ّالإ  یتف ***  قانخ  یف  ّیلع  ّبح  طین  ام 

مدق اهدعب  نم  تتبثأ  هل  ّالإ  هب ***  نامزلا  ّلز  مدق  هل  الو 

مجعلاو برعلا  هتوح  ام  یل  ّنأ  ول  هتعیش ***  ریغ  نم  نکأ  نأ  ینّرس  ام 

 . دش هداد  یهاوگ  اهتمعن  نیرتهب  وا  هب  هکنآ  زج  هدشن  هتخیوآ  یناوج  ندرگ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رهم 

 . تشگ راوتسا  شیاه  ماگ  نآ ،  زا  سپ  هکنآ  زج  هدیزغلن  هنامز  زا  وا  ياه  ماگ  زگره  و 

(1) درک .  یمن  رورسم  لاحشوخ و  ارم  دوب  نم  لام  مجع  برع و  ییاراد  رگا  مدوب ؛  وا  هعیش  زج  نم  رگا 

هک مدید  ار  ییانیبان  نز  مدمآ ،  دورف  لزانم  زا  یکی  رد  مدوب ،  فّرـشم  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  هب  یلاس  دـیوگ :  شمعا   - 14  / 831
زاـب ارم  مشچ  دوـب ،  هدرک  بورغ  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  رب  ناـشخرد  باـتفآ  هدـننادرگرب  يا  تفگ :  یم 

 . نادرگ

 . مداد وا  هب  هدروآ و  نوریب  مبیج  زا  رانید  ود  هدش و  تفگش  رد  وا  نخس  زا  نم  دیوگ :  شمعا 

 ، يدومن راوخ  ییاونیب  رقف و  رطاخ  هب  ارم  درم !  يا  تفگ :  تخادـنا و  نم  فرط  هب  هدرک و  سمل  ار  راـنید  ود  نآ  شناتـسد  اـب  وا 
هک یسک  انامه  وت ،  رب  ّفا 

204 بقانملا :  یف  بقاثلا   ، 334/2 بقانملا :  543/2 ح 5 ،  جئارخلا :  تیاکح 1 ،   75 نیدلا :  بجتنم  خیش   » ثیدح نوعبرألا  - 1
 . 220/41 ح 32 راونألا :  راحب   ، 71 یفطصملا :  هراشب  ح 11 ، 
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 . دوش یمن  لیلذ  راوخ و  زگره  درادب  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 

رد و  مدش ،  راپـسهر  ملزنم  يوس  هب  مداد و  ماجنا  ار  مّجح  کسانم  و  مداد ،  همادا  دوخ  هار  هب  ّجـح  ماجنا  يارب  نم  دـیوگ :  شمعا 
یم هاگن  دراد  هک  مدـید  ار  مناخ  نآ  هاگان  مدیـسر ،  ناـکم  ناـمه  هب  هکنیا  اـت  دوب ،  نز  نآ  دروم  رد  مرکذ  رکف و  همه  تّدـم  نیا 

؟  درک هچ  وت  اب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّتبحم  رهم و  نز !  يا  متفگ :  هدرک  وا  هب  ور  دنک ، 

هب ییاقآ  هک  مدید  باوخ  رد  دوب  هعمج  بش  هک  متفه  بش  مداد ،  مسق  ترضح  نآ  هب  ار  دنوادخ  بش  شش  نم  درم !  يا  تفگ : 
؟  يراد یم  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ایآ  نز !  يا  دومرف :  نم  هب  دمآ و  مباوخ 

 . يرآ مدرک :  ضرع 

 : دومرف دناوخ و  ییاعد  هاگنآ  راذگب ،  تمشچ  يور  ار  تتسد  دومرف : 

 . نادرگ زاب  ار  شنامشچ  ییانیب  سپ  دراد ،  یم  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسرد  ّتین  اب  نز  نیا  رگا  ادنوادخ ! 

 . رادرب تمشچ  يور  زا  ار  تتسد  دومرف :  نم  هب  سپس 

هک یتسه  یـسک  هچ  وت  مدرک :  ضرع  مدـید ،  مدوخ  ربارب  رد  ار  يدرم  باوخ  رد  هاـگان  متـشادرب ،  ممـشچ  يور  زا  ار  متـسد  نم 
 : دومرف دومن ؟  ناسحا  نم  هب  وت  ببس  هب  دنوادخ 

 . رانلا نم  كذیعی  هرخآلا  یفو  تافآلا ،  کنع  فرصی  ایندلا  یف  هّبح  ّنإف  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یّبحأ  رضخلا ،  انأ 

رد دنک و  یم  رود  وت  زا  ار  تافآ  اهالب و  ایند  رد  وا  یتسود  هک  رادب  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  متـسه ،  رـضخ  نم 
(1) دهد .  یم  تهانپ  مّنهج  شتآ  زا  ترخآ 

9/42 ح 11 راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  تیاکح 2 .   77 نیدلا :  بجتنم  خیـش  ثیدح «  نوعبرألا  - 1
 . تسا هدرک  لقن  توافت ) اب   ) 228 ح2 تارف :  ریسفت  زا  44/42 ح 17  رد ج :  و  طوطخم )  ) رابخألا هوفص  باتک  زا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دیوگ هداتق  دسیون : یم  دوخ  ثیدح » نوعبرا   » رد یتساح  نیسح  نب  ّیلع  نیدلا  بجتنم  هیقف ،  خیش   - 15  / 832

وا هب  هیواعم  مشچ  هک  یماگنه  دوب ،  يدـنملاس  نزریپ  وا  دـمآ ،  هیواعم  دزن  هنیدـم  رد  بلطملادـبع  نب  ثراح  رتخد  يورا ،  يزور 
!؟  تسا روط  هچ  تلاح  ام  زا  دعب  هلاخ !  يا  يدمآ  شوخ  تفگ :  داتفا 

و يدومن ،  يراتفر  دب  تیومعرسپ  اب  و  يدرک ،  یساپسان  تمعن و  نارفک  هک  یتسار  هب  مرهاوخ !؟  رـسپ  يروطچ  وت  تفگ :  يورا 
وا نخس  رخآ  ات  ...یتفرگ -  تسدب  دوبن  وت  قح  هک  ار  يرما  يدیمان و  تمسا  ریغ  هب  ار  دوخ 

 . نک اهر  ار  ناگتشذگ  ياه  هناسفا  نیا  وگب و  ار  تتجاح  هلاخ !  يا  تفگ :  وا  خساپ  رد  هیواعم 

 . یهد یم  رانید  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  رانید ،  رازه  ود  نم  يارب  تفگ :  يورا 

؟  ینک یم  هچ  یلّوا  رانید  رازه  ود  اب  تفگ :  هیواعم 

 . مشخب یم  ّبلطملادبع  نب  ثراح  نادنزرف  نادنمزاین  هب  مرخ و  یم  تسپ  ینیمزرس  رد  ناشوج  يا  همشچ  نآ  اب  تفگ :

؟  ینک یم  هچ  مّود  رانید  رازه  ود  اب  وت ،  لام  رانید  رازه  ود  تفگ :  هیواعم 

 . مروآ یمرد  رگیدمه  جاودزا  هب  ناشدوخ  ناوفک  مه  اب  ار  بلطملادبع  نب  ثراح  نادنزرف  يارقف  نآ  هلیسو  هب  تفگ :  يورا 

؟  ینک یم  هچ  مّوس  رانید  رازه  ود  اب  تسوت ،  نآ  زا  مه  نآ  تفگ :  هیواعم 

 . مور یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هدرک و  فرصم  ار  نآ  راگزور  ياهیتخس  رد  تفگ :  يورا 

 . تسوت نآ  زا  مه  نیا  تفگ :  هیواعم 

 . درک یمن  وت  هب  یناسحا  نینچ  دوب  هدنز  یلع  تیومع  رسپ  رگا  ادخ !  هب  دنگوس  دوزفا :  هیواعم  سپس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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تنایخ ادـخ  لاـم  رد  هدومن و  عیاـض  ار  نآ  وت  درک و  ظـفح  ار  ادـخ  تناـما  مالـسلا  هیلع  یلع  اـنامه  یتفگ .  تسار  تفگ :  يورا 
 . يدرک

ار تیالب  و  دنکـشب ،  ار  تناهد  دـنوادخ  ییوگ !  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  اـیآ  تفگ :  دـش و  تحاراـن  يورا  هاـگنآ 
 ! دنک تخس 

 : هک دناوخ  ار  یلؤد (1)  دوسا  یبا  راعشا  تسیرگ و  دز و  هلان  دنلب  يادص  اب  يورا  هاگنآ 

اینمؤملاریمأ یکباف  الأ  انیدعسأ ***  کحیو  نیع  ای  الأ 

انیفسلا بکر  نمو  اهب  ّرجو  ایاطملا ***  بکر  نم  ریخ  انئزر 

انیئملاو یناثملا  أرق  نمو  اهافح ***  نمو  لاعنلا ،  سبل  نمو 

انیرظانلا قار  ردبلا  تیأر  نیسح ***  یبأ  هجو  تلبقتسا  اذإ 

انیتماشلا نویع  تّرق  الف  برح ***  نب  هیواعم  غلباف  الأ 

انیعمجأ ًاّرط  سانلا  ریخب  انومتعجف ***  مارحلا  رهشلا  یفأ 

انیحلاصلا ریخو  نسح  وبأ  یسفن ***  هتدف  ّیبنلا  دعب  یعن 

انیرع دلب  یف  ّلض  ماعن  ًاّیلع ***  اودقف  ذإ  سانلا  ّنأک 

انیعکارلا یف  هتالص  نسحو  ًاّیلع ***  یسنأ  هَّللاو ال  الف 

ًانیدو ًابسح  مهریخ  ّکنأب  تناک ***  ثیح  شیرق  تملع  دقل 

انیف ءافلخلا  هّیقب  ّنإف  برح ***  نب  هیواعم  حرفیالف 

 . نک هیرگ  نانمؤم  ریما  رب  شاب و  هاگآ  نک ،  يرای  ارم  وت ،  رب  ياو  ما !  هدید  يا  شاب ! هاگآ 

نیلعن هک  یسک  و  میدش .  التبم  تشگ ،  نابایب  رتش  راوس  دز و  نالوج  نآ  اب  دش و  راوس  بکرم  رب  هک  یسک  نیرتهب  تبیـصم  هب  ام 
وبا هرهچ  هب  تناگدـید  هک  ماـگنه  نآ  رد  دومن .  تئارق  ار  نآ  تاـیآ  نآرق و  هک  یـسک  دروآ و  نوریب  ار  نآ  هک  یـسک  دیـشوپ و 

ار لماک  هام  ییوگ  دتفا ،  یم  نیسح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . تسا يورا  دوخ  زا  راعشا  نیا  هک  هدش  هتفگ  - 1
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نـشور زگره  ناگدننک  تتامـش  امـش  مشچ  هک  ناسرب  برح  نب  هیواعم  هب  شاب و  هاگآ  .دنک  یم  نشور  ار  ناگدید  هک  يا  هدـید 
؟ دیتخاس التبم  مدرم  همه  نیرتهب  تبیصم  هب  ار  ام  مارح ،  هام  رد  ایآ  دش .  دهاوخن 

 . دوب ناگتسیاش  نیرتهب  نسحوبا و  وا  تفر ،  ایند  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یسک  نابرق 

ادخ هب  دنگوس  .دنناریح  هتشگ و  مگ  ناشرهش  نایم  رد  هک  دتسه  ینایاپراهچ  دننامه  مالسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  مدرم  ایوگ 
هک یناـمز  زا  یتسار  هب  یلع )! يا   . ) درک مهاوخن  شومارف  نارازگزاـمن  ناـیم  رد  ار  وا  يوکین  زاـمن  ار و  مالـسلا  هیلع  یلع  زگره  ! 
ارچ شابم  داش  برح ! نب  هیواعم  يا  نیاربانب ،  یتسه .  نید  داژن و  تهج  زا  اهنآ  نیرتهب  زا  وت  هک  دیمهف  تخانـش ،  ار  دوخ  شیرق 

 . تسا ام  نایم  رد  نانیشناج  افلخ و  هدنام  یقاب  هک 

 ، یتفگ وت  هک  دوب  نینچ  نسحلاوبا  دـنگوس !  ادـخ  هب  هلاخ !  يا  تفگ :  تسیرگ و  زین  نوعلم  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :  يوار 
(1) دنداد .  وا  هب  دوب ،  هتساوخ  يورا  هچنآ  داد  روتسد  هاگنآ 

 ، دوب هدرک  كرد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  نیتسخن  هک  مردپ -  دیوگ :  نامیلـس  نب  دّمحم   - 16  / 833
 : تفگ یم  هک  مدینش  شیبح  نب  ّرز  زا  نم  دیوگ : 

هچراپکی كاندرد  ربخ  نیا  زا  هنیدم  دمآ ،  هنیدم  هب  وا  گرم  دـصاق  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه 
هناخ هب  تعرس  اب  ار  دوخ  مدرم  تشگ .  هدنز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زور  هرطاخ  و  دش ،  هیرگ  هلان و  هّجض و 

 . دنتشگ زاب  هدیسر ،  مه  وا  هب  ربخ  نیا  دندید  یتقو  دندناسر  هشیاع 

هشیاع نینمؤملا )!!!(  ّما  هک  دیسر  ربخ  دیسر ،  ارف  ادرف  دادماب  هکنیا  ات 

رد هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا   . 76 یحیرط :  بختنملا  تیاکح 10 ،   ، 89 نیدلا :  بجتنم  خیـش  ثیدح  نوعبرألا  - 1
 . تسا هدرک  لقن  لاسرا ) تروص  هب   ) 118/42 راونألا :  راحب 
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تّدـش زا  وا  دـندناسر ،  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  مدرم  تسا .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقرم  يوس  هب  تکرح  مزاع 
دقرم هاگرد  هب  دـمآ و  وا  دـندوب ،  هتفرگ  ار  وا  رود  نانچمه  مدرم  و  تشادـن ،  ار  مدرم  خـساپ  نخـس و  ناوت  کشا  يدایز  هیرگ و 

 : دز دایرف  تشاذگ و  رد  رانک  ار  شناتسد  هاگنآ  دیسر ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

و درک ،  نت  رب  ار  ادر  نهاریپ و  هک  یـسک  نیرتهب  يا  وت  رب  مالـس  ناعیفـش ،  رورـس  يا  وت  رب  مالـس  ناربمایپ ،  ياقآ  يا  وت  رب  مـالس 
نیرتهب گرم  ربخ  ادـخ !  هب  دـنگوس  رمع ، )!!(  رکبوبا و  تهارمه  ود  رب  وت و  رب  مالـس  دیـشوپ ،  ار  نیلعن  هک  یـسک  نیرتراوگرزب 
شومارف شلیاضف  زگره  هک  وت  يومعرـسپ  ادخ !  هب  دـنگوس  منک ،  یم  هبدـن  وت  درف  نیرتکیدزن  رب  ما و  هدروآ  وت  يوس  هب  ار  مدرم 

اهیلع ارهز  همطاف  ناوناب  يوناب  رـسمه  ادخ !  هب  دنگوس  دش ،  هتـشک  یـضترم  وت  بیبح  ادـخ !  هب  دـنگوس  دـش .  هتـشک  دوش ،  یمن 
متسه ناریح  هلاو و  نازیر و  کشا  نم  هک  دید  یهاوخ  دوش  هتشادرب  ربق  گنس  نونکا  مه  رگا  ادخ !  لوسر  يا  دش ،  هتشک  مالسلا 

.

زا سپ  دوش ،  هدز  يا  هدرپ  مدرم  وا و  نایم  داد  روتـسد  سپـس  نوعجار ، » هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ   : » تفگ هدومن و  عاجرتسا  هشیاـع  هاـگنآ 
؟  دییوگ یم  هچ  دیا ؟  هدومن  عامتجا  هچ  يارب  تسا ؟  هدش  هچ  امش  يارب  مدرم !  يا  تفگ :  نآ 

؟  تسیچ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دروم  رد  وت  رظن  نینمؤملا )!!!(  ّما  يا  دنتفگ : 

رسپ ناربمایپ و  نانیشناج  رورـس  وا  ادخ !  هب  دنگوس  میوگب ؟  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  دیهاوخ  یم  مدرم !  يا  تفگ :  هشیاع 
هدـش هدیـشک  ناّرب و  ریـشمش  لوتب و  يارهز  رهوش  وا  دوب ،  ناگدـیزگرب  ناراـکزیهرپ و  ياوـشیپ  وا  دوـب ،  ناربماـیپ  متاـخ  يوـمع 

رد ماگشیپ  امش و  نارگداهج  ورشیپ  دوب ،  هرّشبم  هرشع  زا  یکی  نارفاک و  لتاق  ناراکوکین و  ریما  وا  دوب ،  نانمـشد  هیلع  رب  دنوادخ 
راوتسا رکف ،  ندعم  يراد و  هدنز  بش  اب  نامیپ  مه  هدوب ،  ششوک  یعس و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . دوب ادخ  رما  هب  هدننک  مایق  و  ادخ ،  نید  رد  يوق  راوتسا ،  لقع  نیطب ،  عزنا  نانمؤم ،  يالوم  نید و  هدننک 

و تشگ ،  یم  زاب  شاک !  يا  دوب -  هرـصب  ياه  هّلحم  رد  کیرات  ياهبـش  رد  ییاهیتخـس  اهالب و  یلع  نم و  ناـیم  اـنامه  مدرم !  يا 
اه ّلت  هدش و  راوس  يرتش  رب  نم  دشخب -  مارآ  هداد و  نیکـست  ار  نآ  باوخ  و  هدروآ ،  درگ  ار  نآ  دادیب  هک  تسا  تشگزاب  مادک 
زا عنام  رفس  يرود  هک  مدید  ار  وا  خرـس ،  زیرکاخ  ود  زا  دعب  متفرگ ،  رارق  شرکـشل  نایم  هک  نیا  ات  مدمآ  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار 

هیرگ هتـشاذگ و  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  وا  مداتـسیا ،  شربارب  رد  هک  نیا  ات  مدش  شکیدزن  دوبن ،  شیراد  هدـنز  بش  يرادـیب و 
 : تفگ یم  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدرم  ناوج  نز  دننام  تسیرگ و  یم  دنلب  درک و  یم 

« . کباقع دیدشو  کباذع ،  میلأ  نم  ًادغ  ّرفملا  فیکف  یسفن ،  كرمأل  ملستساو  یبلق ،  کل  عضخو  یهجو ،  کل  دجس  »

هجنکش زا  ناوت  یم  هنوگچ  تمایق  يادرف  سپ  تسوت ،  رما  میلـست  مناج  نتورف و  وت  يارب  مبلق  و  تسا ،  كاخ  رب  وت  يارب  متروص 
 . درک رارف  وت  تخس  باقع  كاندرد و 

كاپ شیاه  هنوگ  زا  ار  كاخ  متفرگ و  منماد  رب  ار  شرـس  و  متفرگ ،  رارق  شربارب  رد  هکنیا  اـت  مدـش  کـیدزن  نم  دـیوگ :  هشیاـع 
 . دوب نم  دزن  رد  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  وا  هک  یلاح  رد  متشگزاب ،  وا  دزن  زا  هاگنآ  مدرک ، )!!!( 

دز یم  هلان  تسیرگ و  یم  تخادنا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ربق  يور  رب  ار  دوخ  هشیاع  هاگنآ  دیوگ :  شیبح  نب  ّرز 
 . دش هتشک  تمایق ،  يادرف  رد  وت  ياول  لماح  ادخ ! هب  دنگوس  تیاده !  ربمایپ  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  یم  و 

زورما ادخ !  هب  دنگوس  دینک !  هیرگ  مدرم !  يا  تفگ :  درک و  اهنآ  هب  ور  دـننک ،  یم  هیرگ  همه  دـید  درک ،  مدرم  هب  یهاگن  هاگنآ 
 . دنا هدومن  تافو  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  یفطصم و  دّمحم  زورما  تسا ،  اراوگ  هیرگ 
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هب دنگوس  تخادنا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  ار  دوخ  دیشک و  یقیمع  سفن  دنا ،  هیرگ  لوغـشم  مدرم  دید  یتقو 
: تفگ یم  وا  دندرب ،  شا  هناخ  هب  ار  وا  شیرق  نانز  سپ  تسا ،  هدرک  تقرافم  ایند  زا  شحور  هک  مدرک  نامگ  نم  ادخ ! 

دهاشملا یف  هروهشم  هلئاضف  يّذلا ***  نع  ینولأسی  موقل  تبجع 

دئادشلل یجتری  نم  ای  کهجول  یعمادم ***  ّتلهتساو  ینزح  دّدجف 

تشگ و هزات  مهودنا  نزح و  سپ  تسا .  روهشم  دهاشم  رد  شلیاضف  هک  دنسرپ  یم  یـسک  دروم  رد  نم  زا  هک  یهورگ  زا  متفگش 
(1) ددرگ .  یم  زارد  وت  يوس  هب  دیما  تسد  اهیتخس  دیادش و  رد  وت  هک  یسک  يا  دش ،  يراج  وت  هرهچ  رب  مکشا 

هب تاداس  لیاضف  دروم  رد  ار  یتیاکح  ح 651 ]   ] هحفص 849 باتک ،  نیا  لّوا  دلج  رد  ام  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون   - 17  / 834
 ، میدروآ تسدـب  لیـصفت  تروص  هب  ار  تیاکح  نآ  لصا  تسخن ،  دـلج  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  یلو  میدرک .  لـقن  لاـمجا  تروص 

 : مییامن یم  نایب  ار  هّصق  لیصفت  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  نآ  لقن  هک  ییاجنآ  زا  کنیا 

شوخ صخـش  يو  دوب .  رفعجابا  وا  هینُک  درک ،  یم  یگدنز  یلاّقب  درم  ام  یگیاسمه  رد  هفوک  رهـش  رد  دـیوگ :  نارهم  نب  میهاربا 
یم ار  سنج  تشاد  هارمه  هب  لوپ  رگا  درک ،  یمن  هقیاضم  تفر ،  یم  وا  دزن  دـیرخ  يارب  ناـیولع  زا  یکی  هاـگره  دوب ،  يا  هلماـعم 

 . سیونب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  باسح  هب  تفگ :  یم  شرکون  هب  هنرگ  داد و 

تسکشرو ینامز  تّدم  زا  سپ  درک ،  يرپس  لاونم  نیمه  هب  یتّدم  وا 

توادـع هنیک و  یلو  هدـش ؛  لقن  نینچ  عبنم  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  تیاکح 11 .   92 نیدلا :  بجتنم  خیـش  ثیدح » نوعبرألا  - 1
نادنمـشیدنا رب  ادـخ  رون  ندرک  شوماـخ  رد  وا  شقن  و  تسا ،  روطـسم  خـیرات  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  اـب  هشیاـع 

دروآ اجب  يرکش  هدجس  دیسر  هشیاع  شوگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  ربخ  یتقو  هدش :  تیاور  تهج  نیمه  هب  تسین ،  هدیـشوپ 
: دعس نبا  تاقبط   ، 88/7 يربط : خیرات  هب  دوش  عوجر  دناوخ .  دنچ  يراعشا  یلاحـشوخ  دجو و  زا  دومن و  يداش  رورـس و  راهظا  و 

( مجرتم  . ) 380 مالسا :  خیرات  رد  هشیاع  شقن  40/3 و 
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یکی دیمهف  یم  یتقو  درک ،  یم  یسررب  ار  شباسح  رتفد  زور  ره  وا  دش .  نیشن  هناخ  هتسب و  ار  هزاغم  رد  راچان  دش و  ریقف  هتـشگ و 
هتفر ایند  زا  دیمهف  یم  هک  ار  یسک  ره  تفرگ و  یم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  داتـسرف و  یم  وا  دزن  ار  یـسک  تسا ،  هدنز  شناراکهدب  زا 

.دیشک یم  طخ  ار  شمسا  هتشاذگن  یقاب  يزیچ  و 

زرط هب  وا  درک ،  یم  روبع  اجنآ  زا  یبصان  يدرم  هاگان  درک ،  یم  یـسررب  ار  شباسح  رتفد  دوب و  هتـسشن  شا  هناخ  رد  راـنک  يزور 
؟  درک راکچ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تگرزب  راکهدب  تفگ :  يزیمآ  هرخسم 

یلص ادخ  ربمایپ  باوخ  ملاع  رد  دیباوخ ،  دیسر ،  ارف  بش  دش .  شلزنم  دراو  تساخرب و  دش  نیگمغ  یبصان  تتامـش  زا  لاّقب  درم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنور ،  یم  هار  شربارب  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

؟  تساجک ناتردپ  دومرف  راوگرزب  ود  نآ  هب  ملسو 

 . متسه اجنیا  نم  ادخ !  لوسر  يا  دومرف :  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رس  تشپ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  :

؟  يزادرپ یمن  ار  درم  نیا  یهدب  ارچ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . ما هدروآ  وا  يارب  ار  نآ  هک  تسایند  رد  وا  ّقح  هسیک -  نیا -  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

 . هدب درم  نآ  هب  ار  هسیک  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . ریگب تسوت ،  ّقح  نیا  دومرف :  داد و  نم  هب  يا  هنیمشپ  هسیک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ :  لاّقب  رفعج  وبا 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . مویلا اذه  دعب  کیلع  رقف  ضماو ال  كدنع ،  نم  بلطی  هدلو  نم  كَءاج  نم  عنمتالو  هذخ ، 

رقف وت  يارب  رگید  زورما ،  زا  سپ  هک  هدب  سنج  نکن و  هقیاضم  دمآ  وت  دزن  دیرخ  يارب  شنادنزرف  زا  هک  ره  و  ریگب ،  ار  هسیک  نیا 
 . دوب دهاوخن  يرادان  و 

ار منز  دوب ،  متسد  رد  هسیک  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  یتقو  دیوگ :  لاّقب  درم 
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؟  يرادیب ای  يا  هدیباوخ  ینالف !  متفگ :  هدز و  ادص 

 . مرادیب نم  تفگ : 

 . نک نشور  ار  غارچ  متفگ : 

 . تسا نآ  رد  رانید  رازه  دید  درک ،  هاگن  مداد ،  وا  هب  ار  هسیک  نم  درک ،  نشور  ار  قاتا  غارچ  تساخرب و  وا 

!؟  یشاب هتفرگ  ار  شلام  هداد و  بیرف  ار  راّجت  زا  یکی  هتشاداو  ار  وت  ترقف  دنکن  درم !  يا  تفگ :  منز 

دوب رادـقم  نامه  هب  دایز -  مک و  یب  لوپ -  نآ  مدرک و  هاگن  مباـسح  رتفد  هب  هاـگنآ  تسا .  نینچ  هّصق  نکیلو  ادـخ !  هب  هن  متفگ : 
(1) مدوب .  هتشون  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مان  هب  هک 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  نامالغ  زا  یکی  يدسا ،  عقبأ  نبا  تسا :  هدـمآ  ّتنـس  لها  زا  یکی  هتـشون  نیعبرألا »  » باتک رد   - 18  / 835
 : دیوگ مالسلا 

رد شترـضح  دیـسر ،  ارف  بش  میدوـب ،  یفلع  بآ و  یب  يارحـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هارمه  هب  مدرم  زا  یهورگ  اـب 
 . دندمآ دورف  زین  مدرم  هدمآ و  دورف  یعضوم  رد  ترضح  نآ  دنیآ .  دورف  هک  دندوب  یّلحم  يوجتسج 

درب و یم  ـالاب  ار  شیاهـشوگ  هدـمآرد  ناـجیه  هب  سرت  زا  رطاـق  مدـید  هاـگان  تشذـگن  یتعاـس  متفرگ ،  ار  شرطاـق  راـسفا  زین  نم 
 . دناشک یم  ارم  دنز و  یم  نیمز  رب  ار  شیاهاپ 

 : دومرف هدش و  رادیب  باوخ  زا  درک  ساسحا  ار  تکرح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتقو 

؟  تسا ربخ  هچ 

 . دنک یم  يرارق  یب  هدمآ و  ناجیه  هب  رطاق  مدرک :  ضرع 

رد هللا  همحر  ناذاـش  نبا  ار  تـیاور  نـیا   . 343 تاداـسلا :  لـئاضف  تیاکح 12 ،   95 نیدـلا :  بجتنم  خیـش  ثیدـح  نوعبرألا  - 1
 . تسا هدش  لقن  لاسرا  تروص  هب  7/42 ح8  راونألا :  راحب  119 و  هضورلا :  رد  و  هدرک ،  لقن   95 دوخ :  لئاضف 
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 . دشاب هدید  اه  یکیدزن  نیا  رد  يا  هدنرد  ناویح  هک  منک  یم  ساسحا  دومرف :  ترضح 

هدـنرد ناویح  دز .  دایرف  وا  هب  دـید و  ار  يا  هدـنرد  ناویح  درک و  هاگن  دومن و  لیامح  ار  شریـشمش  تساخرب و  شترـضح  هاـگنآ 
گید هت  هک  هبرگ  دننامه  ار  شترضح  ياهاپ  هدنرد  دیسر ،  ناویح  رانک  هب  ترضح  یتقو  تفر ،  شفرط  هب  ترضح  درک ،  فّقوت 

 : دومرف داتسیا و  وا  شوگ  رانک  ترضح  دیسیل ،  یم  دسیل ،  یم  ار 

؟  يا هدمآ  اجنیا  هچ  يارب 

؟  دیوگ یم  هچ  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  درک و  ام  هب  ور  ترضح  میدیمهفن .  ار  شروظنم  یلو  میدینش ،  يا  همهمه  ناویح  نآ  زا  ام 

 . هن میدرک :  ضرع 

 . دروخب ار  لباو  نب  نانس  هتفر و  هّیسداق  هب  بشما  نیمه  هک  دهاوخ  یم  هزاجا  نم  زا  وا  دومرف : 

نانس هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  متسه .  ّطلسم  دنراد  ینمشد  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  اب  هک  یناسک  رب  نم  دیوگ : یم  زین  و 
 . تسا هتسکش  نامیپ  نونکا  دوب و  هتسب  هدهاعم  نم  اب  هک  یلاح  رد  تساخرب  گنج  هب  نم  اب 

 . هدب ماجنا  ار  تراک  ورب و  تفگ :  هدنرد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ 

دیسر ربخ  هّیـسداق  زا  دعب ،  تشگزاب .  دوخ  هاگیاج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میدنام و  اجنامه  رد  ار  بش  ام  تفر و  هدنرد 
 . تسا هدروخ  هدیرد و  ار  نانس  يا  هدنرد  هتشذگ  بش  هک 

هیلع یلع  يوگ  تفگ و  هّیضق  زا  ار  هّیسداق  یلاها  دنتفر و  هّیسداق  يوس  هب  شترضح  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناهارمه 
 . مدش هدز  تفگش  نایرج  نیا  زا  نم  دندومن ،  هاگآ  هدنّرد  اب  مالسلا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟  بکاوکلا مأ  نیعلا  مأ  سمشلا  مأ  بجعأ  اذه  بّجعت ؟  اّمم 
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تازجعملاو تایآلا  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینمّلع  اّمم  سانلا  يرأ  نأ  تببحأ  ول  همـسنلا  ئربو  هّبحلا  قلف  يّذلاوف 
 . ثیدحلا ًاراّفک ،  مهّلک  نوعجری  ناکل  بئاجعلاو 

تفاکـش و ار  هناد  هک  ار  ییادـخ  دـنگوس  ناگراتـس ؟  ای  هام  ای  دیـشروخ  ای  تسا  زیگنا  تگفـش  نیا  اـیآ  ینک ؟  یم  بّجعت  هچ  زا 
نم هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  ییاهیتفگـش  تازجعم و  اه ،  هناشن  تایآ ،  مهاوخب  رگا  دیرفآ !  ار  هدنز  دوجوم 

(1) دش . ...  دنهاوخ  رفاک  ّتیفرظ ) نتشادن  تهج  هب   ) مدرم هنیآ  ره  مهد  ناشن  مدرم  هب  هداد  دای 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا :  هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب 

هعیـش تذـخأو  کتزجحب ،  كدـلو  ذـخأو  یتزجحب ،  تنأ  تذـخأو  ّلجوّزع  هَّللا  هزجحب  تذـخأ  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ  ّیلع !  اـی 
(2) انب ؟  رمؤی  نیأ  يرتف  مهتزجحب ،  كدلو 

نایعیش و  وت ،  ناماد  وت  نادنزرف  و  نم ،  ناماد  زین  وت  تفرگ ،  مهاوخ  ار  راگدرورپ  فطل  ناماد  نم  زیخاتـسر ،  ماگنه  هب  یلع !  يا 
؟  میورب دنهد  یم  روتسد  اجک  هب  ار  ام  ینک  یم  رکف  ایآ  تفرگ ،  دنهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  تنادنزرف 

لوسر زا  هک  سنا  زا  ار  یثیدح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  بقانم و  شخب  رد  باتک  نیمه  تسخن  دلج  رد   - 19  / 836
ثیدح رب  هک  یلاکشا  عفر  يارب  کنیا  میدروآ ،  مکی (3)  یس و  دص و  هرامش  رد  دوب ،  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

ار ثیدح  نیا  هک  مینک  یم  لقن  هدرک ،  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  هدـیرب  زا  ار  یثیدـح  دـش ،  یم  دراو 
.تسا هدومن  لقن  هدیرب  زا  دوخ  بقانم  رد  زین  یملید  دّمحم  نب  نسحلا  یبا  نب  نسح 

 . تسا هدروآ   170 لئاضفلا :  رد  هللا  همحر  ناذاش  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن  369/2 ح 37 .  قئارلا :  عومجملا  - 1
راحب رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  و   ، 106 مالـسلا :  هیلع  نیـسحلا  لتقم  رد  یمزراوخ  ار  تیاور  نیا   . 136 یفطصملا :  هراشب  - 2

 . دنا هدومن  لقن  سودرفلا »  » زا نمض ح 113   79/40 راونألا : 
 . تسا هدش  رکذ  باتک  نیمه  348/1 ح 234   : رد ج ثیدح  نیا  - 3
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 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  هدیرب 

 . ضئارفلا يّدأ  ولو  هنسح  اهعم  عفنیال  هئّیس  هضغبو  ضئارفلا ،  ءادأ  عم  هئّیس  اهعم  ّرضیال  هنسح  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح 
(1)

ینمشد ضغب و  و  دناسر ،  یمن  ررض  نآ  هب  یهانگ  چیه  ضیارف ،  ماجنا  اب  هک  تسا  يا  هنسح  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  رهم 
 . دوش هداد  ماجنا  زین  ضیارف  همه  هچرگ  درادن ،  هدیاف  نآ  اب  يا  هنسح  چیه  هک  تسا  یهانگ  مالسلا  هیلع  یلع  اب 

 : دیوگ دوعسم  نبا  تسا :  هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 20  / 837

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) هّنجلا .  لخد  اهب  ّقلعت  نم  هّنجلا ،  بابب  هقّلعم  هقلح  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّبح 

 . ددرگ یم  تشهب  دراو  دوش  نازیوآ  نادب  هک  ره  تسا ،  نازیوآ  تشهب  رد  رب  يا  هقلح  ناسب  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  رهم و 

 : دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  هللا  همحر  ساّبع  نبا  هدمآ :  عبنم  نامه  رد  زاب   - 21  / 838

هدید هن  شتالاح -  همه  رد  ار -  وا  دننامه  ادخ !  هب  دنگوس  دنا ،  میقع  ازان و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  ندروآ  زا  نانز 
شنامشچ ییوگ  دوب ،  هتسب  رس  رب  يدیفـس  هماّمع  هک  مدید  نیّفـص  گنج  فقاوم  زا  یخرب  رد  ار  وا  هک  یتسار  هب  ما ،  هدینـش  هن  و 

زا یهورگ  نایم  رد  نم  دمآ ،  نم  دزن  هکنیا  ات  دوب  هداتـسیا  شنارای  زا  يا  هّدع  رانک  رد  ترـضح  نآ  دیـشخرد ،  یم  غارچ  دننامه 
 : دومرف درک و  مدرم  هب  ور  هاگنآ  مدوب ،  مدرم 

 ، هّلسلا لبق  فویسلا  اوقلقأو  هماللا  اولمکأو  هنیکسلا ،  اوبَْبلَجَتو  تاوصألا ،  اوّضغو  هیشخلا ،  اورعشتسإ  نیملسملا !  رشاعم  ای 

یمزراوخ بقانملا  248/39 ح 10 ،  راونألا :  راحب   ، 92/1 هّمغلا :  فشک  142/2 ح 2725 ،  سودرفلا :   ، 48/2 بولقلا :  داشرإ  - 1
 . 75 ح 56 : 

راحب رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  و   ، 161/2 بقانملا :  رد  بوشارهش  نبا  324 ح 331 ،  بقانملا :  رد  یمزراوخ  ار  تیاور  نیا  - 2
 . دنا هدومن  لقن   206/39 راونألا : 
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 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّمع  نبا  عمو  هَّللا  نیعب  مّکنإف  لابنلاب  حامرلاو  یطخلاب ،  اولِصَو  ابظلاب ،  اوحفانو 

نع اووطاو  ًاسفن ،  مکـسفنأ  نع  اوبیطو  باسحلا ،  موی  هیماح  رانو  باقعألا ،  یف  قاب  راع  ّهنإـف  ّرفلا ،  نم  اویحتـساو  َّرَکلا ،  اودواـعو 
 . ًاحجس ًایشم  توملا  یلإ  اوشماو  ًاحشک ،  هایحلا 

دق هیعارذ ،  ًاشرتفم  هینضح  جفن  دق  هرـسک ،  یف  نماک  ناطیـشلا  ّنإف  هجبث  اوبرـضاف  بَّنطملا  قاورلاو  مظعألا ،  داوسلا  اذهب  مکیلعو 
مکرتـی نلو  مکعم  هَّللاو  نولعـألا ،  متنأو  ّقحلا  دومع  مکل  یلجنی  یّتـح  ًادمـص  ًادْمَـصَف  ًـالجر ،  بوـکنلل  رّخأو  ًادـی ،  هَْبثَوـلل  مّدـق 

(1) مکلامعأ . 

هریغ هرز و  زا  ار -  برح  تالآ  دینک و  نت  رب  شمارآ  راقو و  سابل  دیهد و  رارق  دوخ  راعش  ار  يادخ  زا  سرت  ناناملسم !  هورگ  يا 
ناسآ روط  هب  نآ  ندروآ  نوریب  زا  ات   ) دیهد تکرح  فالغ  زا  ندروآ  نوریب  زا  شیپ  ار  اهریـشمش  دـیزاس و  هدامآ  لماک  روط  هب  - 
يراـی دوخ  ياـه  ماـگ  زا  راـک  نیا  رب  دـینزب و  تسار  پچ و  زا  ریـشمش  يزیت  اـب  ار  دوخ  تابرـض  و  دـیوش ) نئمطم  موزل  عقوم  رد 

 . دینک هدافتسا  اهریت  زا  دیسرن  نمشد  رب  ناتیاه  هزین  رگا  و  دیریگب ، 

 ، نیاربانب .تسامش  هارمه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومعرـسپ  دیتسه و  راگدرورپ  رـضحم  رد  امـش  یتسار  هب  هک  ارچ 
دنام یم  یقاب  يدعب  ياه  لسن  رد  امش  يارب  هک  تسا  یگنن  گنج  زا  رارف  هک  دینک ،  مرـش  نتخیرگ  رارف و  زا  و  دیگنجب ،  هتـسویپ 

 . تسا زیخاتسر  زور  رد  ینازوس  شتآ  و 

.دیرادرب ماگ  گرم  يوس  هب  رطاخ  تیاضر  اب  هتشادرب و  تسد  شمارآ  اب  یگدنز  زا  دییامن و  داش  لاحرس و  ار  ناتناج  هراومه 

هک دیزادنیب  راک  زا  ار  نآ  هدرب و  شروی  نمـشد  بلق  هب  سپ  دینک ،  هلمح  اهنآ  هتـشارفارب  ياه  همیخ  نمـشد و  ناوارف  هاپـس  نیا  هب 
هک یتـسار  هب  هدرتـسگ ،  ار  شدوخ  ناوزاـب  هتفرگ و  ـالاب  ّربـکت  اـب  ار  دوخ  هنیـس  هک  هدومن ،  نیمک  نآ  راـنک  هشوـگ و  رد  ناـطیش 

ياپ زارد و  امش  يوس  هب  هلمح  يارب  ار  شتسد 

 . 130/3 ح 787 زجاعملا :  هنیدم  هبطخ 66 ،  هغالبلا :  جهن  601/32 ح 476 ،  راونألا :  راحب   ، 141 یفطصملا :  هراشب  - 1
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 . تسا زیرگ  هدامآ  دیوش  زوریپ  رگا  هک  هدامآ  رارف  يارب  ار  شرگید 

زا و  تسامش ،  اب  لاعتم  دنوادخ  دیرترب و  امش  هک  ددرگ  راکشآ  امش  رب  قح  نشور  هناوتـسا  ات  دیـشاب  راوتـسا  دیـشاب !  راوتـسا  سپ 
 . دش دهاوخن  مک  يزیچ  ناتلامعا  شاداپ 

یلع دنا :  هتفگ  ناخّروم  دیوگ :  مالسلا ) هیلع  یلع  تعاجش  ناورهن و  گنج  دروم  رد   ) یعفاش يدفص  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
ات دومن  یم  هلمح  ریـشمش  اب  دـش و  یم  دربن  نادـیم  دراو  ترـضح  تشک ،  ار  ناـنآ  زا  رفن  رازه  ود  ناورهن  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع 

 : دومرف یم  دش و  یم  جراخ  نادیم  زا  تشگ و  یم  جک  شریشمش  هکنیا 

 . اذه اومولو  ینومولتال 

 . دینک تمالم  ار  ریشمش  نیا  دینکن ،  تمالم  ارم 

درک دراو  بحرم »  » هب هک  تسا  یتبرض  ترضح ،  نآ  فورعم  روهشم و  تابرض  هلمج  زا  و  دومن ،  یم  تسار  ار  شریـشمش  هاگنآ 
 . درک مین  ود  ار  شرکیپ  ار و  نآ  هک  دومن  دراو  وا  ینهآ  دوخ  هالک  رب  يا  هبرض  هک  اریز  ، 

 : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دسیون :  یم  رابخألا » یناعم   » باتک رد   - 22  / 839

هک دـنداد  شرازگ  شترـضح  هب  ماگنه  نیا  رد  تشگزاب ، هفوک  رهـش  هب  ناورهن  گنج  نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
 . دناسر یم  لتق  هب  ار  شنارای  و  دهد ،  یم  مانشد  هدومن و  نعل  ار  ترضح  نآ  یمرش ) یب  یخاتسگ و  اب   ) هیواعم

ادخ ربمایپ  رب  دناوخ و  انث  وا  رب  دومن و  شیاتـس  ار  يادـخ  سپ  دومن ،  زاغآ  ییاّرغ  هبطخ  تساوخ و  اپب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هاگنآ دومن .  نایب  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  شربمایپ و  رب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  زا  يا  هّمـش  داتـسرف و  دورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 : دومرف نینچ 

 . (1) ْثِّدَحَف » َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأَو   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  اذه ،  یماقم  یف  هرکاذ  انأ  ام  ترکذ  ام  هَّللا  باتک  یف  هیآ  الول 

 . هیآ 11 یحض ،  هروس  - 1
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.یسنیال يّذلا  کلضفو  یصحتال ،  یّتلا  کمعن  یلع  دمحلا  کل  ّمهللا 

لوسر هکرت  ام  مکیف  كرات  انأو  يرمأ ،  متلهج  دقو  مکب  ّینأکو  یلجأ ،  برتقإ  دـق  ینارأ  ّینإو  ینغلبام ،  ینغلب  ّهنإ  ساّنلا !  اهّیأ  ای 
 . یفطصملا ّیبنلاو  ءابجنلا  دّیسو  ءایبنألا  متاخ  هاجنلا  یلإ  يداهلا  هرتع  یهو  یترتعو ،  هَّللا  باتک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

 ، هّمع نباو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  وخأ  انأ  رتفم ،  ّالإ  يدـعب  یلوق  لثم  لوقی  ًالئاق  نوعمـستال  مکّلعل  ساّنلا !  اهّیأ  اـی 
ضباق انأ  تانبلاو ،  نینبلا  متؤم  انأ  هنحاطلا ،  اهـسارضأو  هرئادـلا  مّنهج  یحر  انأ  هتّدـشو ،  هسأـبو  هترـصن ،  داـمعو  هتمقن ،  فیـسو 

ریخ رهـصو  نامحرلاب ،  رفک  نم  ریبمو  ناسرفلا ،  لتاقو  لاطبألا  لدـجم  انأ  نیمرجملا ،  موقلا  نع  هّدریال  يذـّلا  هَّللا  سأب  حاورـألا و 
 . مانألا

نیملاعلا ءاسن  هدّیـس  لوتبلا  جوز  انأو  هثراوو ،  هَّللا  لوسر  ملع  نزاخو  ملعلا  هنیدـم  باب  انأ  ءایبنألاریخ ،  ّیـصوو  ءایـصوألا  دّیـس  انأ 
ریخ هاطبس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هناحیرو  هتلالـسو  هتانب  ریخو  هَّللا ،  بیبح  هبیبح  هّیدهملا ،  هّربلا  هّیکزلا  هّیقتلا  همطاف 

؟  لوقأ ام  رکنی  دحأ  له  دالوألا ،  ریخ  يادلوو  طابسألا ، 

مورلا دنعو  رکبک »  » دنهلا دنعو  يرأ ، »  » روبزلا یفو  ییرب ء »  » هاروتلا یفو  ایلإ ، »  » لیجنإلا یف  یمسا  انأ  باتکلا ؟  لهأ  اوملـسم  نیأ 
یُّما دنعو  کیرثب »  » هشبحلا دنعو  ییوب ء ، »  » هنهکلا دنعو  رثیح ، »  » جنزلا دنعو  ریثب »  » كرتلا دـنعو  رتبج »  » سرفلا دـنعو  اسیرطب ، » »

« . ریهظ  » یبأ دنعو  قیرف ، »  » نمرألا دنعو  ّیلع ، »  » برعلا دنعو  نومیم ، »  » يرئظ دنعو  هردیح ، » »

« َنیقِداّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  مکنید ،  یف  اّولـضتف  اـهیلع  اوبلغت  نأ  اورذـحإ  ءامـسأب ،  نآرقلا  یف  صوصخم  ّینإو  ـالأ 
(1)

اب « ؛ » نیقداّـصلا َعَـم  اوـُنوُک   : » تسا نـینچ  هـیآ  مـیرک  نآرق  رد  یلو  هدـمآ ،  نـینچ  هخـسن  لـصا  نـینچمه  رداـصم و  هـمه  رد  - 1
هیآ 119 هبوت ،  هروس  دیشاب . » نایوگتسار 
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کلذ انأ   (1) َنیِملاَّظلا » یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذأَف   : » ّلجوّزع هَّللا  لاق  هرخآلاو ،  ایندـلا  یف  نّذؤملا  انأو  قداصلا ،  کلذ  انأ 
 . ناذألا کلذ  انأف   (2) ِِهلوُسَرَو » ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأَو   : » ّلجوّزع لاقو  نّذؤملا ، 

َناک ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  یف  َّنِإ   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  بلقلاوذ  انأو   ، (3) َنینِسْحُْملا » َعََمل  َهَّللا  َّنِإ   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  نسحملا  انأو 
 . (5) ْمِِهبُونُج » یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلا   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  رکاذلا  انأو   (4) ٌْبلَق » َُهل 

ضغبم انل  هّنجلا  لخدی  الو  ّبحم ،  انل  رانلا  جلیال  يونلاو  ّبحلا  قلاف  هَّللاو  یّمع ،  نباو  یخأو  یّمعو  انأ  فارعألا ،  باحصأ  نحنو 
ِءاْملا َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُهَو   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  رهصلا ،  انأو   (6) ْمُهامیِسب » الُک  نُوفَْرُعی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَعَو   : » ّلجوّزع هَّللا  لوقی  ، 

 . (7) ًارْهِصَو » ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب 

 : ّلجوّزع هَّللا  لوقی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسرل  ملـسلا  انأو   (8) ٌهَیِعاو » ٌنُُذا  اهَیِعَتَو   : » ّلـجوّزع هَّللا  لوقی  هیعاولا  نذُـالا  اـنأو 
 . هّمُالا هذه  ّيدهم  يدلو  نمو   ، (9) ٍلُجَِرل » ًامَلَس  ًالُجَرَو  »

ّالإ کّبحیال  ّهن  ّیلإ أ  ّیمُالا  ّیبنلا  دهع  اذه  نینمؤملا ،  هَّللا  نحتمإ  یتّبحمبو  نوقفانملا ،  فرعی  یضغبب  مکتنحم ،  تلعُج  دقو  الأ 

 . هیآ 44 و 46 فارعا ،  هروس  - 1
 . هیآ 3 هبوت ،  هروس  - 2

 . هیآ 69 توبکنع ،  هروس  - 3
 . هیآ 37 هروس ق ،  - 4

 . هیآ 191 نارمع ،  لآ  هروس  - 5
 . هیآ 44 و 46 فارعا ،  هروس  - 6

 . هیآ 54 ناقرف ،  هروس  - 7
 . هیآ 12 هّقاح ،  هروس  - 8
 . هیآ 29 رمز ،  هروس  - 9
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 . قفانم ّالإ  کضغبیالو  نمؤم 

شطعال هَّللاو ،  یتعیـش ،  طرف  انأو  یطرف ،  هَّللا  لوسرو  هرخآلاو ،  ایندلا  یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءاول  بحاص  انأو 
ّبحأ ام  اوضغبی  نأ  یضغبم  بسحو  هَّللا ،  ّبحأ  ام  اّوبحی  نأ  یّبحم  بسحو  یّیلو  هَّللاو  نینمؤملا ،  ّیلو  انأو  یّیلو ،  فاخالو  یّبحم 

 . هَّللا

ّبر نیملاـعلا ،  ّبر  اـی  نیمآ  ّقحتـسملا  یلع  هنعللا  لزنأو  هیلع ،  کـتأطو  ددـشا  ّمـهللا  یننعلو ،  ینّبـس  هیواـعم  ّنأ  ینغلب  هـّنإو  ـالأ 
 . دیجم دیمح  ّکنإ  میهاربإ ،  ثعابو  لیعامسإ 

نم يارب  دـنوادخ  هک  یتایانع  تاراختفا و  نک » وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن   : » دـیامرف یم  هک  دوبن  نآرق  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  رگا 
 : میوگ یم  میامن و  یم  زاغآ  نخس  ادخ ،  شیامرف  نیا  رطاخ  هب  یلو  مدرک ؛ یمن  نایب  هداد ، 

 . مرازگساپس تیندشن  شومارف  نارک و  یب  لضف  ترامش و  یب  ياهتمعن  رب  ار  وت  ادنوادخ ! 

نأش هک  یتسار  هب  متسه ،  امش  نایم  رد  هک  زونه  ییوگ  منیب ،  یم  کیدزن  ار  ملجا  نم  هدیسر و  هک  هچنآ  هدیسر  نم  هب  مدرم !  يا 
 ، تشاذگ راگدای  هب  امش  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنآ  مور و  یم  امـش  نایم  زا  نم  دیا ،  هدرب  دای  زا  ارم  ردق  و 

ربمایپ ناگدیزگرب و  ياقآ  ناربمایپ ،  متاخ  ترتع  نامه  نانآ  مترتع .  نادناخ و  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  راگدای  هب  ار  نآ  زین  نم 
 . دنتاجن يوس  هب  نارگتیاده  هک  دنتسه  هدیزگرب 

ادخ لوسر  ردارب  نم  دشاب .  هدـننز  ارتفا  وگغورد و  هکنآ  زج  دیونـشن  ارم  راتفگ  يا  هدـنیوگ  زا  رگید  نیا  زا  سپ  دـیاش  مدرم !  يا 
سرت و ماـگنه  رد  وا  يراـی  همیخ  نوتـس  نم  میوا ،  رفیک  مشخ و  ریـشمش  نم  متـسه ،  وا  يومعرـسپ  ملـسو و  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

 . متسه یتخس  تّدش و 

هدننکدروخ ياه  نادند  نانمشد و  ربارب  رد  مّنهج (1)  بایسآ  گنس  نوچمه  نم 

هب ار  نارفاک  هدوب و  نآ  رب  مکاح  هک  متسه  گنس  نآ  بحاص  نم  ینعی  دیوگ :  یم  زارف  نیا  حرش  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 1
 . متسه نآ  دننامه  نارفاک  هب  هلمح  رد  نم  ینعی  دشاب ،  هراعتسا  ترابع  نیا  دراد  لامتحا  و  مناسر .  یم  خزود  يوس 
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دیدش تخـس  باذع  نامه  نم  و  متفرگ (1) ،  یم  ار  نانآ  ناـج  نم  متـشاذگ ،  یم  میتی  ار  ناـنآ  نارتخد  نارـسپ و  نم  مدوب ،  نآ 
 . دش دهاوخن  هتشاذگ  ورف  ناراکمتس  هورگ  زا  هک  مدوب  دنوادخ 

نامحر يادـخ  هب  هک  ره  و  مدـناسر ، تکاله  هب  هتخادـنا و  نیمز  رب  ار  اهنآ  ناراوس  مدـیلام و  كاـخ  هب  ار  ناـناولهپ  تشپ  هک  منم 
.مدومن شدوبان  دیزرو  یم  رفک 

لوسر ملع  راد  هنازخ  ملع ،  رهـش  هزاورد  منم  ناربمایپ ،  نیرترب  نیـشناج  ناربمایپ و  نانیـشناج  رورـس  منم  مدرم ،  نیرتهب  داماد  منم 
 . وا ثراو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

 ، رگتیادـه راکوکین و  هدـیزگرب ،  راگزیهرپ ،  يوناب  نآ  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  ترـضح  نایناهج  ناوناـب  يوناـب  لوتب ،  رـسمه  منم 
وا هداون  ود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوبـشوخ  لگ  هناحیر و  وا و  هلالـس  زا  وا و  نارتخد  نیرترب  ادخ و  بیبح  هبیبح 

ار هچنآ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دنتـسه ،  نادنزرف  نیرت  هتـسیاش  نانآ  هک  دننم  دنزرف  ود  ره  هک  دنتـسه  ناگداون  نیرتهب 
!؟  دشاب هتشادن  لوبق  متفگ 

روبز رد  و  يرب ء »  » تاروت رد  و  ایلا »  » نم مان  لیجنا  رد  هک  دـنیوگب ) امـش  هب  ات   ) هتـشذگ ناـیدا  باـتک و  لـها  ناناملـسم  دـنیاجک 
نایم رد  و  ریثب »  » ناکرت دزن  رد  و  رتبج »  » نایـسراف دزن  و  اسیرطب »  » مور مدرم  ناـیم  رد  و  رکبک »  » ناتـسودنه مدرم  ناـیم  رد  و  يرا » »

« نومیم  » ما هیاد  دزن  و  هردـیح »  » مردام دزن  و  کیرثب »  » هشبح مدرم  نایم  رد  و  ییوب ء »  » نانهاک نایم  رد  و  رثیح »  » نایگنز (2) مدرم 
.دشاب یم  ریهظ »  » مردپ دزن  رد  و  قیرف »  » اهینمرا دزن  رد  و  یلع »  » برع نایم  رد  و 

ناتنید رد  تروص ،  نیا  رد  هک  دـیریگب  هدـیدان  ار  اهنآ  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  مراد ،  يا  هژیو  ياهمان  دـیجم  نآرق  رد  نم  دیـشاب  هاگآ 
 . دش دیهاوخ  هارمگ 

.وگتسار قداص  نآ  منم  تسا ،» نایوگتسار  اب  ادخ  انامه  : » دیامرف یم  دنوادخ 

تنعل هک : دهد  یم  ادن  نانآ  نایم  رد  يا  هدنهد  ادن  ماگنه ،  نیا  رد  سپ   : » دیامرف یم  يادـخ  هک  ترخآ  ایند و  رد  يدانم  نآ  منم 
 . متسه نم  هدنهدادن  نآ  هک  داب » نارگمتس  رب  دنوادخ 

نانآ حاورا  ضباق  ببـس ،  نیمه  هب  مشک و  یم  ار  نارفاک  نم  ینعی  دیوگ : یم  زارف  نیا  حرـش  نیا  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
دراد لاـمتحا  دـندرگ و  یم  حور  ضبق  ناـنآ  نم  نذا  هب  مدرگ و  یم  رـضاح  اـهنآ ،  گرم  ماـگنه  رد  نم  هک :  نیا  اـی  مدرگ .  یم 

 . تسا رهاظ  ینعم  نیمه  و  دشاب ،  تقیقح  هکلب  دشابن ،  يا  هراعتسا  يانعم 
 . دنتسه ناهایس  زا  یهورگ  نایگنز ؛  - 2
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 . متسه ناذا  مالعا و  نامه  نم  وا » لوسر  ادخ و  هیحان  زا  تسا  یمالعا  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

« . تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  راکوکین  نسحم و  نآ  منم 

« . دراد بلق  هک  یسک  يارب  تسا  يرّکذت  رما  نیا  رد   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  بلق  هدنراد  نآ  منم 

یم دای  دنا ، هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  هتسشن و  هداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  یناسک   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  هدننکدای »  » نآ منم 
« . دنیامن

شتآ تسا ! هایگ  هتسه  هناد و  هدنفاکش  هک  ییادخ  هب  دنگوس  میومعرـسپ ،  مردارب و  میومع ،  نم ، میتسه : ام  فارعا » باحـصا   » و
ینادرم فارعا  رب  و  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ددرگ ،  یمن  تشهب  دراو  ام  زوت  هنیک  نمشد  و  دریگ ،  یمن  ارف  ار  ام  تسود  مّنهج 

«. دنسانش یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  همه  هک  دنتسه 

« . داد رارق  ببس  بسن و  ار  وا  هاگنآ  دیرفآ  ار  ناسنا  بآ ،  زا  هک  تسا  یسک  وا  و   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک   (1) رهص »  » نآ منم 

«. دمهفب دبایرد و  اونش  ياهشوگ  ار  نآ  و   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  اونش » شوگ   » نآ منم 

ّيدهم و  تسا ، » رفن  کی  میلست  اهنت  هک  يدرم  و   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ملـس »  » منم
 . تسا نم  نادنزرف  زا  تّما  نیا 

نم ّتبحم  رهم و  هب  و  دنوش ،  یم  ییاسانش  ناقفانم  نم ،  هنیک  ضغب و  اب  ما ؛  هدش  هداد  رارق  امش  شیامزآ  هلیسو  نم  دیـشاب !  هاگآ 
یتـسار هب   : » هک هدومرف  نم  دروم  رد  یُّما  ربماـیپ  هک  تسا  یناـمیپ  دـهع و  ناـمه  نیا  و  دـیامن .  یم  شیاـمزآ  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ 

«. قفانم زج  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  زج  ار  وت  دراد  یمن  تسود 

و نم ،  ورشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـسه ،  ترخآ  ایند و  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رادمچرپ  نم 
دنهاوخن يزیچ  زا  و  دیشک ،  دنهاوخن  یگنشت  نم  ناتسود  تمایق ) زور  رد   ! ) دنگوس ادخ  هب  متسه ،  مناوریپ  نایعیـش و  ورـشیپ  نم 

رب تسا و  نم  تسرپرس  دنوادخ  منانمؤم و  تسرپرس  ّیلو و  نم  اریز  دیسرت ، 

 . دور یم  راکب  یبسن  يدنواشیوخ  دروم  رد  رهاوخ و  رهوش  داماد ،  يانعم  هب  رهص ؛  - 1
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ار یسک  هک  سب  نیمه  نم  زوت  هنیک  نانمـشد  رب  دراد و  یم  تسود  ادخ  هک  ار  هچنآ  دنراد  تسود  هک  سب  نیمه  نم  نارادتـسود 
 . دراد یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  هک  دنراد  یم  نمشد 

مهرد یتخس  تّدش و  اب  ار  وا  ادنوادخ !  .تسا  هدومن  نعل  ارم  هداد و  مانشد  نم  هب  هیواعم  هک  هدیسر  شرازگ  نم  هب  دیـشاب !  هاگآ 
لیعامـسا و راگدرورپ  يا  ریذپب ،  ار  نیا  نایناهج ! راگدوررپ  يا  روآ ، دورف  تسا  نآ  ّقحتـسم  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  تنعل  بوک و 

.يراوگرزب هدوتس و  وت  انامه  هک  میهاربا ! هدننک  ثوعبم 

(1) دیسر .  تداهش  هب  هَّللا  هنعل  مجلم  نبا  تسد  هب  هکنآ  ات  تفرن  نآ  يالاب  رب  رگید  هدمآ و  نییاپ  ربنم  زارف  زا  شترضح  هاگنآ 

: دیوگ يردخ  دیعسوبا  تسا : هدمآ  نیدلا » لامکا   » و یفاک »  » باتک رد   - 23  / 840

داقتعا هنیدم  نایدوهی  هک  دوهی -  ناگرزب  زا  يدرم  هک  مدوب  رـضاح  نم  تشگ  وا  نیـشناج  رمع  هدش و  كاله  رکبوبا  هک  یماگنه 
: تفگ درک و  وا  هب  ور  دمآ و  رمع  دزن  تسا -  شیوخ  رصع  مدرم  نیرتدنمشناد  وا  دنتشاد 

باحـصا نیرتدنمـشناد  وت  سپ  يداد  باوج  مدیـسرپ  وت  زا  هچ  ره  رگا  مروایب .  مالـسا  مهاوخ  یم  ما و  هدمآ  وت  دزن  نم  رمع !  يا 
 . یتسه مسرپ ، یم  وت  زا  هچنآ  ّتنس و  باتک و  هب  تبسن  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص   » دّمحم

وت هچنآ  ّتنس و  باتک ،  هب  تبسن  ام  تُّما  نیرتدنمشناد  هک  یـسک  هب  منک  یم  ییامنهار  ار  وت  یلو  متـسین ،  نینچ  نم  تفگ :  رمع 
 . درک مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  هاگنآ  تسا ،  درم  نیا  وا  و  تسه ،  یسرپ  یم 

؟  تسامش نیرتدنمشناد  وا  هک  یتروص  رد  دننک ،  تعیب  وت  اب  مدرم  ارچ  سپ  تسه  ییوگ  یم  هک  نینچ  نیا  رگا  تفگ :  يدوهی 

 . درک یتشرد  وا  اب  دینش ) يدوهی  نآ  زا  ار  هدنبوک  خساپ  نیا   ) رمع یتقو 

خیـش ردـقلا  لیلج  ملاع  هک  تسا  ینتفگ  282/33 ح 547 .  راونألا :  راـحب   ، 12 یفطـصملا :  هراشب  56 ح9 ،  رابخألا :  یناـعم  - 1
 . تسا هدروآ  ییابیز  نایب  حیضوت و  فیرش  ثیدح  نیا  لیذ  رد  رابخألا » یناعم   » رد هللا  همحر  قودص 
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؟  تفگ رمع  هک  یتسه  نانچ  وت  تفگ :  ترضح  نآ  هب  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  بناج  هب  تساخرب و  يدوهی 

؟  تفگ هچ  رمع  دومرف : 

یکی ایآ  منادـب  مهاوخ  یم  مسرپ ،  یم  وت  زا  یبلاطم  نم  دـیوگ ،  یم  وا  هک  ینانچ  وت  رگا  تفگ :  داد و  شرازگ  ار  عقواـم  يدوهی 
دیئوگ و یم  تسار  دیتسه  اه  تُّما  نیرتاناد  نیرتهب و  هک  دینک  یم  هک  یئاعّدا  رد  امـش  هک  منک  لوبق  ات  دناد ،  یم  ار  اهنآ  امـش  زا 

 . موش دراو  مالسا  ینعی  امش  نید  رد  هاگنآ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

 . داد مهاوخ  خساپ  هَّللا -  ءاش  نا  هک -  سرپب  یهاوخ  یم  هک  يزیچ  ره  زا  تسا ،  هتفگ  وت  هب  رمع  هک  منانچمه  نم  يرآ ، 

؟  مسرپ یم  یکی  شسرپ و  هس  شسرپ ،  هس  زا  وت  زا  تفگ :  يدوهی 

!؟  مسرپ یم  شسرپ ،  تفه  زا  ییوگ  یمن  ارچ  يدوهی !  يا  دومرف :  ترضح 

دروم رد  وت  رگا  .دومن  مهاوخ  يراددوخ  هنرگ  دیسرپ و  مهاوخ  ار  تالاوئس  هّیقب  يداد  خساپ  شسرپ  هس  زا  وت  رگا  تفگ :  يدوهی 
ناـنآ رب  تموـکح  رب  مدرم  نیرتراوازـس  نیمز و  لـها  نیرترب  نیرتدنمـشناد و  وـت  هک  مناد  یم  يداد  خـساپ  ارم  شـسرپ  تفه  نیا 

 . یتسه

 : دومرف ترضح 

 . يدوهی ای  کل  ادب  اّمع  لس 

 ! يدوهی يا  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره 

نیمز يور  رب  هک  يا  همـشچ  نیلّوا  دـش و  هتـشاک  هک  یتـخرد  نیلّوا  دـش ،  هداـهن  نیمز  يور  رب  هک  یگنـس  نیلّوا  تفگ :  يدوـهی 
؟  تسا مادک  دش ،  يراج 

 . داد خساپ  ار  شسرپ  هس  ره  ترضح 

و تساجک ؟  رد  تشهب  رد  امش  ربمایپ  هناخ  هک  هد  ربخ  و  دراد ؟  رگتیاده  ماما  دنچ  تُّما  نیا  هک  هد  ربخ  ارم  دیسرپ :  يدوهی  هاگنآ 
ناهارمه هک  هد  ربخ 
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؟  دنتسه یناسک  هچ  تشهب  رد  وا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

اهلـضفأ یفف  هّنجلا ،  یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  انّیبن  لزنم  اّمأو  یّنم ،  مهو  انّیبن  هّیّرذ  نم  يدـه  مامإ  رـشع  ینثا  هّمُـالا  هذـهل  ّنإ 
اهیف مهکرشیال  مهیرارذو ،  مهُُّما  ُُّماو  مهتّدجو  مهُّماو  هتّیّرذ  نم  رشع  انثإلا  ءالؤهف  اهیف :  هلزنم  یف  هعم  نم  اّمأو  ندع ،  هّنج  اهفرشأو 

(1) دحأ . 

ام ربمایپ  لزنم  و  دنتسه ،  نم  لسن  زا  یگمه  هک  دنراد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  زا  رگتیاده  ماما  هدزاود  تُّما  نیا 
زا ماما  هدزاود  نامه  شلزنم  رد  ترضح  نآ  ناهارمه  و  تسا ،  ندع  تشهب  ینعی  نآ  ناکم  نیرت  فیرـش  نیرترب و  رد  تشهب  رد 

 . تسین کیرش  اهنآ  اب  یسک  تساهنآ و  نادنززف  ناراوگرزب و  ناردام  ناشگرزبردام و  ناشردام و  وا و  هّیرذ 

 : تسا هدمآ  نیدلا » لامکا   » باتک رد  یلو  تسا ،  یفاک »  » فیرش باتک  هخسن  اب  قباطم  میدروآ  هچنآ  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

 : دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

نوتیز تخرد  نآ  هک  دـننک  یم  نامگ  دوهی  هک  دـییور -  نیمز  يور  رب  هک  یتخرد  نیلّوا  هک  تشـسرپ  نیا  دروم  رد  وت  خـساپ  اّما 
لصا تشاک و  نیمز  رد  دروآ و  تشهب  زا  ار  نآ  مدآ  ترضح  هک  تسا  يا  هتـسه  زا  امرخ  تخرد  نآ  دنیوگ -  یم  غورد  تسا و 

 . تسا نآ  زا  امرخ  ناتخرد  همه 

یگنـس ریز  زا  سّدقملا  تیب  رد  هک  تسا  يا  همـشچ  نآ  دـندقتعم  دوهی  هک  دیـشوج -  نیمز  يور  رب  هک  يا  همـشچ  نیتسخن  اّما  و 
زا مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  دنام و  هدنز  هکنآ  زج  دیسرن  نآ  هب  یسک  هک  تسا  تایح  همشچ  نآ  دنیوگ -  یم  غورد  هدیـشوج و 
نآ زا  دیـسر و  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  رـضخ  دوب و  تاـیح  همـشچ  نآ  يوج  تسج و  رد  وا  هک  دوب  نینرقلا  يذ  رکـشل  نـالوارق  شیپ 

 . تفاین ار  نآ  نینرقلاوذ  یلو  دیشون 

 . 531/1 ح 8 یفاکلا :  - 1
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 - دنیوگ یم  غورد  تسا و  سّدقملا  تیب  رد  هک  تسا  یگنـس  نآ  دـندقتعم  دوهی  هک  دـش -  هداهن  نیمز  رب  هک  یگنـس  نیلّوا  اّما  و 
هبعک نکر  رد  دروآ و  شدوـخ  هارمه  هـب  تـشهب  زا  ار  نآ  مالـسلا  هـیلع  مدآ  ترـضح  هـک  تـسا  هایـس » گنـس   » دوسـألا رجح  نآ 

(1) دیدرگ .  هایس  مدرم  يایاطخ  رثا  رد  یلو  دوب ؛  رتدیفس  فرب  زا  نآ  و  دننک ،  یم  مالتسا  ار  نآ  مدرم  تشاذگ و 

 : دیوگ نامی  نب  هفیذح  تسا :  هدمآ  زجاعملا » هنیدم   » باتک رد   - 24  / 841

لوسر تفرگ .  ارف  ار  ام  یکانتـشحو  میظع  يادص  هاگان  هک  میدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يافـصاب  رـضحم  رد  ام 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

؟  دمآ دورف  امش  رب  يزیچ  هچ  تفرگ و  ارف  ار  امش  یکانتشحو  ربخ  هچ  دینیبب 

نت رب  قیقع و  زا  بکرم  لهچ  ياراد  اهنآ  دنا ،  هدـش  راوس  رتش  لهچ  رب  يراوس  درم  لهچ  میدـید  میتفر ،  هنیدـم  رهـش  نوریب  هب  ام 
هک دوب  يا  هراپ  هام  ناوجون  اـهنآ  شیپاـشیپ  دوب ،  اـهبنارگ  رهاوج  هب  نّیزم  ینیچقرع  ناشرـس  رب  ؤلؤل و  زا  یهرز  اـهنآ  زا  مادـک  ره 

ربمایپ دّمحم  يوس  هب  دینک  باتش  دینک !  باتش  دیورب !  رانک  دیورب !  رانک  دز :  یم  دایرف  وا  دوب ،  هدییورن  شتروص  رد  يوم  زونه 
.تسا هدش  هتخیگنارب  ناهج  فانکا  فارطا و  يارب  هک  هدیزگرب 

 : دومرف ترضح  مدیناسر .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  نایرج  متشگزاب و  نم  دیوگ :  هفیذح 

همـسإ يرج  يّذلا  روبـصلا  ملاعلاو  روکـشلا ،  ناسللاو  روقعلا  ثیللا  برعلا ،  مزاهو  برکلا ،  فشاک  هرجح  یلإ  قلطنا  هفیذـح !  ای 
 . روبزلاو لیجنإلاو  هاروتلا  یف 

ابیکش دنمشناد  روکـش و  نابز  نایژ ،  ریـش  برع ،  نادنمتردق  هدنهد  تسکـش  اهیراتفرگ ،  هدننک  فرطرب  هناخ  هب  ورب  هفیذح !  يا 
 . روبز لیجنا و  تاروت و  رد  دراد  نایرج  شمان  هک  یسک  روبصو ، 

 . نمض ح 5  374/36 راونألا :  راحب  نمض ح 5 ،   297/1 نیدلا :  لامک  - 1
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 ، مدرک تاقالم  ار  میالوم  هاگان  هک  مناسرب ،  شروضح  هب  ار  نایرج  ات  متفر  مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  هناخ  هب  يروف  دیوگ :  هفیذح 
 : دومرف

؟  اودلوو اوقلخ  ذنم  ملاع  مهب  انأ  موقب  ینربختل  ینتئج  هفیذح !  ای 

!؟  متسه هاگآ  اهنآ  ّدلوت  شنیرفآ و  نامز  زا  نم  هک  یهد  ربخ  نم  هب  یهورگ  زا  ات  يدمآ  هفیذح ! 

 ، دش دجـسم  دراو  هکنیا  ات  مداتفا  هار  هب  شترـضح  رـس  تشپ  زین  نم  دومرف ،  تکرح  دجـسم  يوس  هب  دوخ  میالوم  دیوگ :  هفیذح 
ادخ لوسر  دنتساخرب ،  دندید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  دندوب ،  هدز  هقلح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رود  ات  رود  مدرم 

 . دیشاب ناتیاج  رد  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 : تفگ تساخرب و  هورگ  نآ  نایم  زا  ناوجون  تفای ،  شمارآ  دیدرگ و  رارقرب  سلجم  هک  یتقو 

امش زا  کیمادک  دوش ؟  یم  لوغشم  ادخ  تدابع  هب  دنکفا  یم  اج  همه  هب  ار  شا  هیاس  یکیرات  هک  ماگنه  نآ  رد  امـش  زا  کیمادک 
؟  تسا رازگساپس  ناّنم  يادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  امش  زا  کیمادک  تسا ؟  هّزنم  اهتب  شتسرپ  زا 

رفک و ناینب  ساسا و  هدننک  بارخ  ناناولهپ ، لتاق  امـش  زا  کیمادک  دزرو ؟ یم  تماقتـسا  گنج  دربن و  زور  رد  امـش  زا  کیمادک 
؟ تسا ّناج  سنا و  ياقآ 

رد نید  زا  نیجراخ  نیقرام و  هدنزاس  هدنکارپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هدیزگرب  ربمایپ  ردارب  امـش  زا  کیمادک 
؟  تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يایوگ  نیشناج  قح و  يوگتسار  نابز  امش  زا  کیمادک  تسا ؟  ناهج  رانک  هشوگ و 

؟  تسا نارگمتس  هاگنیمک  رد  هدوب و  بلاطوبا  داژن  زا  امش  زا  کیمادک 

دومرف دیدرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هّجوتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک  مامت  ار  شنخس  ناوجون  هک  هاگنآ 
:

 . روآرب ار  شتجاح  هدب و  ار  ناوجون  خساپ  یلع !  يا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

یفُشاو کلؤس  کیطُعا  ّینإف  یّنم  ندا  مالغ !  ای 
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یـسوم اصعو  هاجنلا ،  هنیفـس  ّینإ  نوملـسملا  ملعیلو  کتّینم  کغّلبُال  کتجاحب  قطناف  هتّیـشمو ،  یلاعتو  هناحبـس  هَّللا  نوعب  کـلیلغ 
 . يوغو ّلض  هنع  داح  نم  يّذلا  میقتسملا  طارصلاو  نوفلتخم ،  هیف  مه  يّذلا  میظعلا  أبنلاو  يربکلا ،  هملکلاو 

يوگزاب ار  تتجاح  مهد ،  افش  ار  تدرد  رپ  لد  هداد و  خساپ  ار  تشـسرپ  لاعتم  يادخ  تساوخ  يرای و  هب  ات  ایب  کیدزن  ناوجون ! 
ربخ نامه  منم  و  متـسه ،  یهلا  ياربک  هملک  یـسوم و  ياصع  تاجن ، یتشک  نم  هک  دـننادب  ناناملـسم  مزاس و  لیان  تیوزرآ  هب  اـت 

هتـشگ و هارمگ  دوـش  فرحنم  نآ  زا  هـک  ره  هـک  یمیقتــسم  هار  ناـمه  مـنم  دـننک و  یم  فـالتخا  نآ  دروـم  رد  مدرم  هـک  یگرزب 
 . دش دهاوخ  نادرگرس 

 ، تفر نوریب  راکش  يارب  يزور  تسا .  راکش  دیص و  قشاع  هک  مراد  يردارب  تفگ :  دوشگ و  نخس  هب  بل  ناوجون  ماگنه  نیا  رد 
نآ زا  سپ  دـش ،  جـلف  اج  رد  تشک ،  ار  اهنآ  زا  یکی  باترپ و  نانآ  فرط  هب  يریت  دومن ،  دروخرب  یـشحو  ياهواگ  هب  ارحـص  رد 

دیامن یم  هجلاعم  ار  وا  امش  بحاص  هک  هدیسر  ام  هب  دیوگ .  نخس  ام  اب  دناوت  یمن  هراشا  زج  هب  هک  ییاج  ات  هتـشگ  رتمک  شراتفگ 
ارم ردارب  امـش ،  بحاص  رگا  میروخ .  یم  دـنگوس  رامق  تالآ  رب  مینک و  یم  هدجـس  ناتب  رب  میتسه ،  داع  موق  ناگدـنامزاب  زا  ام  و 
هک تسا  یناعاجـش  ناریلد و  اـم  ناـیم  رد  میتسه ،  يرفن  رازه  دون  ّتیعمج  کـی  اـم  دروآ ،  میهاوخ  ناـمیا  وا  تسد  هب  دـهد  اـفش 

اناوت و ناوزاب  هک  میتسه  يدنمتردق  نانزریـشمش  ياراد  ام  میتسه ،  هرقن  الط و  ياه  جـنگ  ياراد  ام  دنتـسه ،  تّدـش  ورین و  ياراد 
 . دنراد هدنرب  ياهریشمش 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟  تساجک تردارب  ناوجون ! 

 . دیآ یم  يا  هواجک  اب  يدوز  هب  تفگ : 

 . داد مهاوخ  افش  ار  شیرامیب  دندروآ ،  یتقو  دومرف :  ترضح 
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 . دروآ دورف  دجسم  برد  رانک  رد  دروآ و  ار  يرتش  هواجک  ینزریپ  هاگان  هک  دندوب  وا  ندروآ  رظتنم  مدرم 

 . دمآ مردارب  یلع !  يا  تفگ :  ناوجون 

وا رب  ترـضح  كرابم  نامـشچ  یتقو  دوب ،  ابیز  یناوجون  نآ ، رد  دـش .  هواجک  کیدزن  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
يا میامن  یم  هوکـش  امـش  يوس  هب  میراـمیب  زا  هدروآ و  هاـنپ  امـش  يوس  هب  تفگ :  یفیعـض  يادـص  اـب  تسیرگ و  ناوجون  داـتفا ، 

 ! تلاسر نادناخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . دینیبب یلع  زا  زیگنا  تفگش  یلمع  ات  دیربب  عیقب  ناتسربق  يوس  هب  ار  وا  بشما  نیمه 

 . دندمآ درگ  ناتسربق  رد  بش  ندیسر  ارف  ات  رصع  ماگنه  زا  هرظنم  نیا  ندید  يارب  مدرم  دیوگ : هفیذح 

 . دییایب نم  رس  تشپ  دومرف :  مدرم  هب  دیسر  یتقو  درک ،  تکرح  عیقب  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

اب یکی  هک  دوش  یم  هدید  هدنکارپ  تروص  هب  شتآ  هلعـش  ود  دندش  هجوتم  هاگان  دـندرک ،  تکرح  شترـضح  رـس  تشپ  زین  مدرم 
 . تسا دایز  هلعش  اب  يرگید  مک و  هلعش 

یم قرب  دعر و  يادص  دننام  ییادص  ام  دش ،  هلعش  مک  شتآ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  میدرک ،  یم  اشامت  رود  زا  ام  دیوگ :  هفیذح 
میدوب هنحص  نیا  رگ  هراظن  ام  دش ،  نآ  دراو  تخیر و  دایز  شتآ  هلعش  يور  تشادرب و  ار  مک  شتآ  هلعش  نآ  ترـضح  میدینش ، 

رد دومن ،  عولط  نآ  زا  باتفآ  نوچمه  هاگان  میدش .  دیماان  شترـضح  ندمآ  زا  ام  تشگ ،  شوماخ  شتآ  و  دیمد ،  حبـص  هکنیا  ات 
 . تشاد مشچ  کی  شیناشیپ  رد  دوب و  تشگنا  هدفه  ياراد  دوب ،  یگدمآرب  ياراد  هک  دوب  يرس  شترضح  ناتسد 
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 : دومرف تفر و  دوب  نآ  رد  ناوجون  هک  یلمحم  فرط  هب  ترضح 

 . سأب نم  کیلع  امف  مالغ !  ای  هَّللا  نذإب  مق 

 . يرادن يرامیب  وت  کنیا  هک  زیخرب  ادخ  نذا  هب  ناوجون ! 

تخادـنا و مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ياـپ  هب  ار  دوخ  و  دوب ،  هدـش  بوخ  شیاـهاپ  اهتـسد و  هک  یلاـح  رد  تساـخرب  ناوجون 
.دندروآ نامیا  یگمه  زین  هورگ  نآ  وا  لابند  هب  دروآ و  نامیا  شترضح  كرابم  تسد  هب  اجنامه  رد  دیسوب و 

مالـسلا هیلع  یلع  دندوب ،  ّریحتم  نایرج  نیا  زا  مدرم  دوبن و  ندز  فرح  يارای  ار  سک  چـیه  دوب ،  امرفمکح  مدرم  نایم  رد  توکس 
 : دومرف درک و  مدرم  هب  ور 

نیا هک  دوب  وا  دوب ،  ناـیّنج  يرفن  رازه  هدزاود  رکـشل  هدـنامرف  وا  تسا ،  سیلبا  نب  سیقـال  نب  لـیخأ  نب  ورمع  رـس  نیا  مدرم !  يا 
هب هک  دوب -  هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  یسوم  ياصع  رب  هک  یمان  نامه  اب  مدیگنج و  نانآ  اب  نم  دوب ،  هتخادنا  زور  نیا  هب  ار  ناوجون 
هب نیاربانب ، مدـناسر .  تکاله  هب  ار  اهنآ  همه  و  متخادرپ ،  دربن  هب  ناـنآ  اـب  درک -  میـسقت  تمـسق  هدزاود  هب  ار  نآ  دز و  لـین  دور 

(1) دینزب .  گنچ  وا  ربمایپ  نیشناج  وا و  ربمایپ  لاعتم و  يادخ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  کلام  نب  سنا  دسیون :  یم  بولقلا » داشرإ   » باتک رد   - 25  / 842

ناگتـشرف هتـسشن و  رون  زا  يربنم  رب  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  هاگان  دنداد ،  ریـس  نامـسآ  هب  جارعم )  ) ءارـسا بش  رد  ارم  هک  یماگنه 
؟  تسیک هتشرف  نیا  لیئربج !  يا  مدیسرپ :  لیئربج  زا  دندوب ،  هدز  هقلح  شرود  هب  رگید 

 . نک شمالس  وش و  کیدزن  وا  هب  تفگ : 

 . تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  میومعرسپ  ردارب و  وا  هک  مدش  هّجوتم  هاگان  مدومن ،  شمالس  هدش و  کیدزن  وا  هب  زین  نم 

یشیپ نم  زا  مراهچ  نامسآ  هب  یلع  ایآ  لیئربج !  يا  متفگ :  لیئربج  هب 

 : راونألا راحب   ، 159 ناذاش :  نبا  لئاضف  41 ح 15 ،  تازجعملا :  رداون   ، 32 تازجعملا :  نویع  56/2 ح 400 ،  زجاعملا :  هنیدم  - 1
( . تارابع ظافلا و  رد  یکدنا  توافت  اب   ) 186/39 ح 25

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : تفگ تفرگ ؟ 

 ، مالـسلا هیلع  ٍّیلع  هروص  یلع  ٍرون  نم  کـلملا  اذـه  هَّللا  قـلخف  مالـسلا  هیلع  ّیلعل  اـهّبح  تکـش  هکئـالملا  ّنکلو  دّـمحم !  اـی  ـال ، 
هیلع ّیلع  ّبحمل  هباوث  نودهیو  هنوسّدـقیو ، یلاعت  هَّللا  نوّحبـسی  هّرم ، فلأ  نیعبـس  هعمج  مویو  هعمج  هلیل  ّلک  یف  هروزت  هکئالملاف 

 . مالسلا

نیا زین  دنوادخ  دنتساوخ و  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  وا  دنتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یتّبحم  رهم و  رطاخ  هب  ناگتشرف  دّمحم !  يا  هن ، 
ترایز ار  وا  هبترم  رازه  داتفه  هعمج  زور  بش و  ره  ناگتشرف  تهج ،  نیمه  هب  دیرفآ .  مالسلا  هیلع  یلع  لکش  هب  رون  زا  ار  هتـشرف 

(1) دنیامن .  یم  هیده  مالسلا  هیلع  یلع  رادتسود  هب  ار  نآ  باوث  دنیامن و  یم  سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  دننک ،  یم 

 : دیوگ هریرهوبا  هدمآ : ناذاش » نب  دمحا  نب  دّمحم  بقانم   » باتک رد   - 26  / 843

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تحت هسأر  ًاکلم  هعباسلا  ءامسلا  یفو  کلم ،  فلأ  هئامثالث  هسماخلا  ءامـسلا  یفو  کلم ،  فلأ  هئام  هعبارلا  ءامـسلا  یف  قلخ  هَّللا  ّنإ 
یبأ نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  یلع  هالـصلا  ّالإ  بارـشالو  ماعط  مهل  سیل  رـضمو ، هعیبر  نم  رثکأ  هکئالمو  يرثلا ، تحت  هالجرو  شرعلا 

 . هیلاومو نیبنذملا  هتعیشل  رافغتسإلاو  هیّبحمو ،  مالسلا  هیلع  بلاط 

هتشرف متفه  نامسآ  رد  و  تسا ،  هدیرفآ  هتشرف  رازه  دصیس  مجنپ  نامسآ  رد  هتـشرف و  رازه  دص  مراهچ  نامـسآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
 ، دـنرتشیب رـضم  هعیبر و  هلیبق  دارفا  زا  ناشدادـعت  هک  یناگتـشرف  تسا و  نیمز  ریز  شیاپ  ود  یهلا و  شرع  ریز  شرـس  هک  تسا  يا 

نایعیش رب  رافغتسا  و  رورس ،  نآ  ناتسود  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  رب  تاولـص  طقف  نانآ  یندیـشون  یندروخ و 
(2) تسا .  ترضح  نآ  ناتسود  راک و  هنگ 

 . 386/18 ح 94 و 109/39 ح 15 راونألا :  راحب   ، 139/1 هّمغلا :  فشک   ، 47/2 بولقلا :  داشرإ  - 1
 . 349/26 ح 22 راونألا :  راحب  تبقنم 88 ،   163 هبقنم :  هئام  - 2
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 : دیوگ ساّبع  نبا  هدمآ :  یکجارک  ِداتسا  ناذاش » نبا  بقانم   » باتک رد   - 27  / 844

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يادـخ دّـمحم !  يا  تفگ :  نم  هب  وا  تشگ .  داـش  ملد  نشور و  ممـشچ  هک  هدروآ  يربـخ  نم  يارب  وت  هراـبرد  لـیئربج  یلع !  يا 
اهیکیرات و غارچ  تیاده ،  ماما  مالسلا  هیلع  یلع  وگب :  وا  هب  ناسرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هب  ارم  مالـس  دومرف :  لاعتم 

 . تسا مظعا  قوراف  ربکا و  قیّدص  وا  تسا ،  ایند  لها  رب  تّجح 

هل میلـستلاو  هتیـالو  كرت  نم  هّنجلا  لـخُدا  ـالو  هدـعب  نم  ءایـصوأللو  هل  مّلـسو  هاـّلوت  ًادـحأ  راـنلا  لـخُدا  ـال  نأ  یتّزعب  تـیلآ  ّینإو 
 . هتعیشو هئایلوأ  نم  هّنجلا  َّنألمألو  هئادعأ ،  نم  اهقابطأو  مّنهج  َّنألمأل  یّنم  لوقلا  ّقحو  هدعب ،  نم  ءایصوأللو 

شتآ دراو  دشاب ؛  وا  زا  سپ  نایـشناج  وا و  میلـست  هتـشاد و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  هک  ما  هدرک  دای  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب  نم 
تسا یتّیعقاو  کی  نیا  میامنن ،  تشهب  دراو  دشابن ؛  وا  زا  سپ  نانیشناج  وا و  میلست  هدرک و  كرت  ار  وا  تیالو  هک  یسک  و  منکن ، 

(1) درک .  مهاوخ  رپ  شنایعیش  ناتسود و  زا  ار  تشهب  وا و  نانمشد  زا  ار  نآ  تاقبط  خزود و  ما :  هتفگ  هک  نم  زا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  هَّللادبع  نب  نیسح  دسیون :  یم  دوخ  مئاق »  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف   - 28  / 845

 : دندومرف هفوک  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . َّیمسق دحأ  یلع  ّالإ  لخاد  اهلخدیال  رانلاو ،  هّنجلا  نیب  هَّللا  میسقو  نیدلا ،  موی  سانلا  ناّیدل  ّینإ  هَّللاو ، 

 ، رخآلا رشنلاو  لّوألا  رشنلا  بحاص  انأو  نینـسلا ،  بحاصو  مسیملا  بحاصو  نامیإلا  بابو  دیدح ،  نم  نرقو  ربکألا ،  قورافلا  انأو 
 . لودلا هلودو  تاّرکلا  بحاصو  ءاضقلا  بحاصو 

 . 113/27 ح 88 راونألا :  راحب  تبقنم 30 ،   56 هبقنم :  هئام  - 1
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 ، متـسه خزود  تشهب و  نایم  هدننک  میـسقت  ادخ  فرط  زا  نم  متـسه ،  نم  زیخاتـسر  زور  رد  مدرم  هدنهد  شاداپ  ادخ !  هب  دـنگوس 
 . دریگ رارق  نم  میسقت  رد  هک  نآ  زج  دوش  یمن  نآ  لخاد  سک  چیه 

هتخیگنارب زاغآ و  ندـش  هتخیگنارب  بحاص  نم  متـسه .  نینـس  بحاص  مسیم و  بحاص  نامیا ،  ِرد  نینهآ ،  خاش  ربکا ،  قوراف  نم 
 . متسه اهتلود  تلود  و  اهتشگزاب )  ) تاّرک اضق ،  مکح و  ياراد  نم  متسه ،  ماجرف  ندش 

تفرگن و یـشیپ  نم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحا  زج  متـسه .  مدوخ  زا  شیپ  ّقح  هدـننک  ادا  هدوب و  مدوخ  زا  سپ  ماما  نم 
وا دیوگ ،  نخس  دنهاوخ  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنتسه .  ام  رـس  تشپ  حور  ناربمایپ و  ناگتـشرف ،  همه  انامه 

 . میوگ نخس  وا  دننامه  زین  نم  دنهاوخ و  یم  زین  نم  زا  و  دیوگ ،  یم  نخس  زین 

 . مراد ییانشآ  تریصب و  باتک  ياههار  هب  تسا ؛  هتفرگن  یشیپ  نم  زا  اهنآ  رد  یسک  هک  دنا  هداد  نم  هب  زیچ  تفه  ًاتقیقح 

 . مباسح يرجم  و  اه ) ناسنا   ) داژن باسنا و  هب  اناد  تسا .  هدوشگ  نم  يارب  بابسا 

.ما هتخومآ  ار  لطاب  ّقح و  نیب  زییمت  اه و  ّتیصو  اهالب ، اهریم ،  گرم و  ملع 

هدوب و نم  زا  شیپ  هک  تسین  يزیچ  و  دـشاب ،  یفخم  مرظن  زا  هدوب و  ناهنپ  نم  زا  هک  تسین  يزیچ  مدرک و  اـشامت  توکلم  رد  نم 
 . دشاب هتفر  نوریب  نم  تسد  زا 

 ، مهاوگ دهاش و  نانآ  رب  نم  دوبن .  کیرش  نم  اب  یـسک  دنتفرگ  هاوگ  ارم  هچنآ  رد  دنتفرگ  یهاوگ  ناهاوگ ،  زا  هک  يزور  نآ  رد 
 . دوش یم  لماک  نید  نم  هلیسو  هب  و  ددرگ ،  یم  لیمکت  وا  هملک  دریذپ و  یم  نایاپ  ادخ  هدعو  نم  تسد  هب  و 

همه تسا ،  هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  یمالسا  نآ  منم  هتشاد و  ینازرا  مدرم  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتمعن  نآ  منم 
(1) تسا .  نم  يارب  دنوادخ  بناج  زا  یفطل  اهنیا 

لیضفت  » زا 317/26 ح 85  رد ج :  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  153/26 ح 42 .  راونألا :  راحب  89 و90 ،  رضتحملا :  - 1
350/39 ح راونألا :  راـحب   » رد هک  هدروآ  178 ح 5  دوخ :  ریـسفت  رد  تارف  زین  ار  تیاور  نیا  ریظن  هدرک و  لقن  طوطخم ) « ) هّمئـألا

 . تسا هدیدرگ  لقن  زین  « 24
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 : دیوگ نابوث  تسا :  هدمآ  نیعبرألا » نع  نیعبرألا   » باتک رد   - 29  / 846

تمـس رد  لیئربج  دمآ ، یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بناج  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يزور 
 : تفگ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوب ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسار 

وا تسا ،  نارجاف  هدنـشک  ناکین و  ربهر  تیادـه و  ماما  وا  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیآ  یم  راقو  شمارآ و  اـب  هکنیا  دّـمحم !  يا 
 . تسا یلاعت  يراب  ترضح  سدق  تحاس  زا  متس  هدنیادز  وا  تسا ،  دیحوت  لدع و  يدانم 

مالـسلا هیلع  یلع  رب  یغورد  زگره  اهنآ  اریز  دـننک ،  یم  راختفا  رگید  ناگتـشرف  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناگتـشرف  اـنامه  دّـمحم !  يا 
 . دنا هتشونن 

 . دناسر شترضح  هب  ار  لیئربج  نخس  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  لابقتسا  هب  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

 . تسا نم  رب  وا  فطل  لضف و  نیا  دیامن  محر  نم  هب  دهاوخب  رگا  و  متسه ،  وا  هدنب  نم  دنک  تبوقع  ارم  دهاوخب  يادخ  رگا 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

 : تفگ نم  هب  لیئربج 

 . ًادبأ هَءاّبحأ  الو  هتعیشالو  رانلاب ،  ًاّیلع  بّذعیال  نأ  هسفن  یلع  نامحرلا  اّنبر  یلآ  دقل 

دنکن باذع  شتآ  اب  ار  شناتسود  نایعیش و  مالسلا و  هیلع  یلع  زگره  هک  هتسناد  مزال  هدروخ و  دنگوس  نتشیوخ  رب  نابرهم  يادخ 
(1) . 

 : دسیون یم  یملید » بقانم   » باتک رد   - 30  / 847

 . وگب نم  يارب  دراد  نآرق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یتلیضف  نیرتگرزب  تفگ :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  يزور 

 . 61 ح 31 ًاثیدح :  نوعبرألا  - 1
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 : دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هلعجو مالـسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  هتجوز  همطافو  ّیلعب  لهاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنأو  هلهابملا  یف  هتلیـضف 
بجوف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هبـشی  هَّللا  قلخ  نم  دحأ  سیل  ّهنأ  تبث  دقو  نیبذاکلا  یلع  هَّللا  هنعل  لعجو  هسفنک  اهنم 

؟  اذه نم  یلعأ  هلیضفو  فرشو  لضف  َّيأف  هّوبنلا ،  ّالإ  هل  بجو  ام  لضفلا  نم  هل 

یلع رسمه  همطاف  یلع ،  هلیسو  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  تسا .  هلهابم  هّصق  رد  ترضح ،  نآ  تلیضف  نیرترب 
و داد ،  رارق  شیوخ  ناج  دـننامه  ار  ترـضح  نآ  و  دومن ،  هلهابم  نارجن ) ياراـصن  اـب   ) مالـسلا مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ، 

 . داد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل 

رب هک  یلیاضف  همه  نیاربانب ، هدوبن .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننامه  ادخ  ناگدیرفآ  زا  یـسک  هک  تسا  تباث  هّتبلا  و 
رتالاب يرترب  لضف و  نیمادک  سپ  يربمایپ ، زج  هدش  تباث  زین  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هدوب  مزال  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؟ تسا فرش  لضف و  نیا  زا 

 ! تسا هدومن  هراشا  شیوخ  ناج  هب  سفنلا »  » اب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیاش  تفگ :  نومأم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

اب هدمآ و  نوریب  نارجن  ياراصن  يوس  هب  اهنآ  همه  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  تسین ،  زیاج  يا  هراشا  نینچ 
، دومن یم  جراخ  هلهابم  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسیاب  یم  دوب  هدومرف  هدارا  ار  شیوخ  ناج  رگا  .تسا  هتخادرپ  هلهابم  هب  اهنآ  همه 

 . تسا هدوب  نانآ  وزج  مالسلا  هیلع  یلع  ناناملسم  همه  قافّتا  هب  هک  یتروص  رد 

(1) دوش .  یم  طقاس  نخس  دیآ  خساپ  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ : نومأم 

رعش هب  نارعاش  زا  یخرب  ار  نایرج  نیا  میناوخ :  یم  عبنم  نامه  رد  زاب 

هدرک لقن  هللا  همحر  دیفم  خیـش  هراتخملا » لوصفلا   » زا  257/35 راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ار  تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . تسا
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 : مییامن یم  لقن  اجنیا  رد  میا و  هدومن  یتافّرصت  نآ  ياه  تیب  زا  یضعب  رد  حالصا  رطاخ  هب  ام  دنا و  هدیشک 

هرهاطلا لوتبلاو  هینباو  هّیصوو ***  ًادّمحم  ّیبنلا  ّنإ 

هرخآلا یف  هاجنلاو  همالسلا  اوجرأ  مهئالوب ***  یّننإف  ءابعلا  لهأ 

هرهاظ یه  ذإ  سمشلاک  مهریهطت  بهاذ ***  مهنع  سجرلا  نیّذلا  مهف 

هرخاز راحب  نم  رهطأو  یقنأ  مهبایثو ***  مهداسجو  مهسوفنف 

هرماع یه  انسفنأو  انئانبأ  مهلثم ***  هباحصلاو  هبارقلا  یف  ام 

هرهاق یه  یّتلا  نارمع  لآ  یف  یّتلا ***  هلهابملا  اذه  نع  کئبنت 

هرفاک یه  ذإ  یغطتل  تَءاج  دقو ***  نارجن  لهأ  يراصن  ّتلذ 

هرغاصو نیرغاص  ءازجلا  اوطعاو  هدیحوت ***  دّمحم  لآب  تبثف 

هرصانع نیبّیطلا  نیرهاطلا  هبابحأ ***  مّهنأ  لیلد  اذه 

هرجاف یه  هُّماو  رجافل ،  نباو  رفاکف ***  ّرقی  مل  نم  مهتمصعب 

هرفاوکب نیدلا ال  ماوق  مهبف  هقلخ ***  دّیس  دعب  نم  ججحلا  مهو 

هرهازلا موجنلا  مه  سومشلا  مهف  هتاولص ***  هلآو  ّیبنلا  یلعو 

شدنزرف ود  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  وا  نیشناج  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ادخ ،  ربمایپ  هک  یتسار  هب 
زا مالسلا ؛  اهیلع  ارهز  ترضح  شا  هزیکاپ  لوتب و  تخد  مالسلا و  هیلع  ادهـشلا  دّیـس  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هنوگ ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  .مراد  ترخآ  ناهج  رد  تاجن  یتمالـس و  دیما  نانآ  تیالو  هب  دیدرت  نودـب  هک  دنتـسه ، ابع  لها 
سونایقا زا  نانآ  سابل  مسج و  ناج و  تسا .  راکـشآ  رهاظ و  دیـشروخ  دننام  ناشیا  یکاپ  هدـش و  هدودز  نانآ  زا  يدـیلپ  سجر و 

؛ تسین یـسک  نانآ  دـننامه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  باحـصا  نادـنواشیوخ و  نایم  رد  تسا .  رت  هزیکاپ  نارک  یب 
رد هک  يا  هلهابم  میامن ، یم  هاگآ  هلهابم  نیا  زا  ار  وت  .دـنک  یم  دای  انـسفنأ » انئانبأ و   » اب ار  اـهنآ  هلهاـبم  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  هاـگنآ 

.دنتشگ زارفارس  نانآ  هدش و  رکذ  نارمع  لآ  هروس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1285 

http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

دوجو هب  راگدرورپ  دیحوت  .دندیزرو  رفک  نانآ  هک  ارچ  دنتـشگ ، راوخ  دـندوب  هدـمآ  نایغط  يارب  نارجن  ياراصن  هک  ماگنه  نآ  رد 
نانآ هک  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  .دـندش و  هیزج  تخادرپ  هب  موکحم  ّتلذ  اب  نانآ  تشگ و  تباث  نانآ  رب  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ 

شردام انز و  دنزرف  ای  تسا ،  رفاک  دشابن  نانآ  تمـصع  هب  دقتعم  هک  یـسک  .دنتـسه  دـنوادخ  هزیکاپ  ياهرـصنع  كاپ و  نابوبحم 
نید يرادیاپ  ماوق و  دنتسه و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاقولخم ،  رورس  زا  سپ  ادخ  ياه  تّجح  نانآ  تسا .  راکانز 

 . دنتسه ناشخرد  ناگراتس  باتفآ و  نانآ  هک  وا  لآ  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  و  نارفاک .  هن  تساهنآ  تسدب 

 : دیوگ يرگید 

الهبأ مهب  لوسرلا  ناکو  هَّللا  لهاب  نمل 

الزنأ نم  تیب  یفو  نم  یلع  هزاجعإو  باتکلا  اذهف 

نآ زاجعا  نآرق و  نیا  و  دومن ؛ هلهابم  نانآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  درک  هلهابم  دنوادخ  یـسک  هچ  اب 
 . تسا هدمآ  دورف  وا  هناخ  رد  هک  تسا  یسک  رب 

 : دیوگ یم  يرگید 

عّیضم سایقلاف  اذه  کنع  عد  هلاهج ***  هاوس  هب  سیقی  نم  ای 

عضوملا اذه  هافک  ّیبنلا  سفن  ّهنأ ***  ّالإ  ّصنلا  یف  نکی  مل  ول 

زج یحیرـص  هیآ  ّصن و  رگا  .تسا  یلطاب  سایق  نیا  هک  نک  اهر  ینک ، یم  هسیاـقم  وا  اـب  ار  يرگید  یناداـن  يور  زا  هک  یـسک  يا 
ترضح نآ  يرترب  لضف و  يارب  دوبن  هدش ،  هدرمش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  رد  هک  هلهابم  هیآ 

 . دوب یفاک 

 : دیوگ هللا  همحر  داّمح  نبا  و 

ربخ اذ  تنک  نإ  لوقلا  اذه  کبسحف  هسفن ***  رکذلا  یف  شرعلا  ّبر  هاّمسو 
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يرزأ هب  نیملاعلا  ّبر  ّدش  نمو  یثراوو ***  ّییصو  اذه  مهل :  لاقو 

ّرزلا نع  صیمقلا  ینغتسی  سیل  نأب  هراشإ ***  یصیمق  نم  يّرزک  ّیلع 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  يربخ .  لها  رگا  تسا  سب  وت  يارب  نخـس  نیمه  هدـناوخ ،  شربمایپ  ناج  نآرق  رد  شرع  بحاص  راگدرورپ 
هداد رارق  نم  هاـنپ  تشپ و  ار  وا  ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  یـسک  تسا ،  نم  ثراو  نیـشناج و  نیا  دومرف : ناـنآ  رب  ملـسو  هلآو  هیلع 

 . تسین زاین  یب  هچراپ  دوجو  زا  نهاریپ  زگره  هک  تسا  نهاریپ  هب  تبسن  هچراپ  دننام  نم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا 

دص هب  کنیا  هک  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  يدایز  یماسا  دیجم  نآرق  رد  هدمآ :  عبنم  نامه  رد  زاب   - 31  / 848
 : مییامن یم  هراشا  نآ  زا  دروم 

 : دیامرف یم  هک  ییاجنآ  رد  یلو ؛   - 1

 . (1) َنوُعِکار »  ْمُهَو  َهوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنإ  »

عوکر لاح  رد  دـنراد و  یم  اپ  رب  زامن  هک  ییاهنامه  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  نانآ  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  طـقف  امـش ، تسرپرـس  ّیلو و  »
«. دنشاب یم  دنهد ،  یم  تاکز 

 : دیامرف یم  هک  ییاجنآ  رد  هنسح ؛   - 2

 . (2) َنُونِمآ »  ٍِذئَمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ْمُهَو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  »

ناما رد  زور  نآ  تشحو  سرت و  زا  نانآ  تشاد و  دـنهاوخ  نآ  زا  رتهب  یـشاداپ  دـنهد  ماـجنا  يا  هنـسح  کـین و  راـک  هک  یناـسک  »
« . دوب دنهاوخ 

یلع نانمؤم  ریما  دندروآ ، » نامیا  هک  یناسک  « ؛» اونمآ نیّذلا   » زا دارم  هک  دنقفّتم  هّصاخ  هّماع و  تایاور  هیآ 55 .  هدئام ،  هروس  - 1
 ، 150/1  - 154 تایآلا :  لیوأت  هب :  دینک  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  هدیدرگ ،  لقن  يدایز  تایاور  هطبار  نیا  رد  تسا .  مالسلا  هیلع 

دوعسلا دعس   » رد زین  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس  ردقلا ،  لیلج  دیس   . 183/35  - 206 راونألا :  راحب   ، 479/1  - 485 ناهرب :  ریسفت 
ییاهدنـس هلـسلس  اب  قیرط  دون  زا  ار  ترـضح  نآ  گرزب  تیالو  هفیرـش و  هیآ  نیا  لوزن  ساّبع  نب  دّمحم  هک : دـنک  یم  لقن  « 96 : 

 . دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  لاجر  زا  اهنآ  همه  هک  هدومن  لقن  هتسویپ  مهب  لصّتم و 
 . هیآ 89 لمن ،  هروس  - 2
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(1) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  يارب  یمسا  هنسح » »

 : دیامرف یم  هک  ییاجنآ  رد  لَثَم ؛   - 3

 . (2) َنوُّدِصَی »  ُْهنِم  َکُمْوَق  اذإ  ًالَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّملَو  »

(3) دنتخادنا . » هار  دایرف  نآ ،  تهج  هب  وت  موق  هاگان  دش ، هدز  یلثم  میرم  دنزرف  دروم  رد  هک  یماگنه  «و 

 : دیامرف یم  هک  ییاجنآ  رد  هیافک ؛  - 4

 . (4) َلاتِْقلا » َنینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَکَو  »

 . درک زاین  یب  گنج  زا  ار  نانمؤم  دنوادخ 

یماـن يوجگنج  دودـبع -  نب  ورمع  هک  تخاـس  زاـین  یب  گـنج  زا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ببـس  هب  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ 
(5) داد .  تسکش  ار  نانآ  تشک و  ار  ناکرشم - 

 : دیامرف یم  هک  ییاجنآ  رد  قفنم ؛   - 5

 . (6) ًهَِینالَعَو »  ًاّرِس  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا  »

« . دننک یم  قافنا  راکشآ  ناهنپ و  زور ،  بش و  ار  ناشدوخ  لاوما  هک  نانآ  »

 : دیوگ هفیرش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  ریسفت و  رد  ساّبع  نبا 

ار يرگید  مهرد  زور ،  ار  نآ  زا  یمهرد  تشاد ،  مهرد  راهچ  مالسلا  هیلع  یلع 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هنسح »  » زا دارم  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ :  411/1 ح 19 » تایآلا :  لیوأت   » رد - 1
رد شباحصا  هب  هک  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هیآ 57 .  فرخز ،  هروـس  - 2
نم تّما  نایم  رد  میرم  نب  یسیع  ریظن  کنیمه  « ؛  یتُّما یف  میرم  نب  یـسیع  ریظن  مکیلع  لخدی  نآلا  دومرف :  دندوب  وا  دزن  هک  یلاح 

بلطم نیا  نیرـضاح  زا  يا  هّدع  يارب  تسا .  نامه  صخـش  نیا  دومرف :  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  دـش ، » دـهاوخ  دراو  ، 
580/8 ح 3» ناهرب :  ریسفت   . » دش لزان  هیآ  نیا  دمآ و  نیگنس 

دننامه تُّما  نیا  رد  نم  لثم  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ :  یلیل  یبا  نبا  هدـمآ :  568/2 ح 41 » تایآلا :  لـیوأت   » رد - 3
 . تسا مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  لثم 

 . هیآ 25 بازحا ،  هروس  - 4
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 . 203/20  - 280 راونألا :  راحبو   ، 450/2 تایآلا :  لیوأت  هب : دوش  عوجر  - 5
 . هیآ 274 هرقب ،  هروس  - 6
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شترـضح نأش  رد  هیآ  نیا  هاگنآ  دومن ،  قافنا  ادخ  هار  رد  راکـشآ  تروص  هب  ار  مهرد  نیمراهچ  یناهنپ و  ار  یمّوس  مهرد  بش ، 
(1) دمآ .  دورف 

رد هک  دنتـسه  هورگ  ود  نانیا  « ؛  (2) ْمِهِّبَر »  یف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مصخ ؛   - 6
 : دیامرف یم  دنتخادرپ ، » لادج  همصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  دروم 

(3) دنتسه .  هّیُما  ینب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هورگ  ود  نیا  زا  دارم 

زا یخرب  و  « ؛  (4) هَّللا » ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو   » هفیرـش هیآ  دـیوگ :  ساّبع  نبا  سفن ؛  هدنـشورف  يراـش ؛   - 7
(5) تسا .  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  دنشورف ، » یم  ادخ  يدونشخ  تهج  هب  ار  دوخ  ناج  مدرم ، 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  رهص ؛  بسن و   - 8

 . (6) ًارْهِصَو »  ًاَبَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُهَو  »

.داد رارق  ببس  بسن و  ار  وا  هاگنآ  دیرفآ ،  ار  یناسنا  بآ ، زا  هک  تسا  یسک  وا  و 

 : دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(7) تسا .  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  هیآ  نیا 

تسا هدومرف  دنتـسه ، » نیتسخن  ياهتُّما  زا  یهورگ   » (8) َنیلَّوَْألا ؛»  َنِم  ٌهَُّلث   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هّلث ؛   - 9
لآ نمؤم  روظنم  هک : 

 . تسا هدیدرگ  لقن  یّنس  هعیش و  زا  هک  یعبانم  اب  97/1 ح 89 » تایآلا :  لیوأت   » هب دوش  عوجر  - 1
 . هیآ 19 ّجح ،  هروس  - 2

 . 80/3 ح4 ناهرب :  ریسفت  - 3
 . هیآ 207 هرقب ،  هروس  - 4

 . 206/1 ح 6 ناهرب :  ریسفت  - 5
 . هیآ 54 ناقرف ،  هروس  - 6

دروم رد  هیآ  نیا  تسا :  هتفگ  ساـّبع  نبا   . 71 نیظعاولا :  هضور  170/3 ح6 ،  ناهرب :  ریـسفت  377/1 ح 15 ،  تایآلا :  لیوأت  - 7
درک جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  شرتخد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدش ،  لزان  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و 

يدـنواشیوخ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ًارهـصو ؛  ًابـسن  هل  ناکف  دوب ،  شیومعرـسپ  هک  یلاـح  رد 
180/7 ح 3» ناهرب :  ریسفت   . » دراد یببس  یبسن و 
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.تسا (2) مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  روظنم  نیرخآ ، » ياهتُّما  زا  یهورگ  و  « ؛  (1) َنیرِخْآلا »  َنِم  ٌهَُّلثَو   . » تسا نوعرف 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  ناسل ؛   - 10

 . (3) ًاِّیلَع »  ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَجَو  اِنتَمْحَر  ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَوَو  »

« . میداد رارق  ییالاو  ماقم  وگتسار و  نابز  نانآ  يارب  میدومن و  اطع  نانآ  هب  دوخ  تمحر  زا  «و 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما 

(4) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هفیرش  هیآ  نیا  رد  قدص » ناسل   » زا دارم 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  ضرألا ؛  ّهباد   - 11

 . (5) ْمُهُمِّلَُکت »  ِضْرَْألا  َنِم  ًهَّباد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإَو  »

« . دیوگ یم  نخس  نانآ  اب  هک  میروآ  یم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  يا  هدنبنج  دسر  ارف  نانآ  رب  باذع  نامرف  هک  یماگنه  «و 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.همساب نمؤملاو  همساب  رفاکلا  یّمستو  مهفانآ ، یلع  مهّمست  مهمّلکت ،

 . دناوخ یم  ناشمسا  هب  ار  نمؤم  رفاک و  و  دراذگ ،  یم  تمالع  اهنآ  ینیب  يالاب  رب  دیوگ ،  یم  نخس  نانآ  اب 

 . هیآ 40 هعقاو ،  هروس  - 1
تهج هب  هدـمآ  عمج  ياـنعم  هب  درفم  هک  نیا  تسا و  هورگ  ياـنعم  هب  هّلثلا »  : » هدـمآ عبنم  نیا  رد  643/2 ح 8 .  تایآلا :  لـیوأت  - 2

هب میهاربا  انامه  « ؛ »  ًهَُّما َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   : » دیامرف یم  ادخ  هک  نانچ  تسا ،  ترـضح  نآ  تلزنم  ردق و  لالجا  نأش و  تشادـگرزب 
هیآ 120 لحن ،  هروس  دوب . » یتُّما  ییاهنت 

 . هیآ 50 میرم ،  هروس  - 3
 : مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ماما  هب  دیوگ :  نامحرلادبع  نب  سنوی  هدمآ :  304/1 ح 10 » تایآلا :  لیوأت   » رد - 4

اْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  ادخ  هک  مدناوخ  نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  نم  دنتـساوخ ،  نآرق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مان  نم ،  زا  یهورگ 
وا یتفگ ،  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میداد . » رارق  ییالاو  ماقم  وگتـسار و  نابز  نانآ ،  يارب  و  « ؛ »  ًاِّیلَع ٍقْدِص  َناِسل  مَُهل 

 . تسا نینچ 
 . هیآ 82 لمن ،  هروس  - 5
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(1) تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هدنبنج ) ( ؛ » ضرألا ّهباد   » زا روظنم  دومرف :  ترضح 

و « ؛  (2) َنینِمْؤُْملا »  ُحـِلاصَو  ُلیْربِجَو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا  نینمؤملا ؛  حـلاص   - 12
نانمؤم لیئربج و  نینچمه  تسوا و  روای  دـنوادخ  اریز  دـیهد ) ماجنا  يراک  دـیناوت  یمن   ) دـیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدـض  رب  رگا 

 : دیوگ دنتسه ، » وا  نابیتشپ  هتسیاش 

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هتسیاش ،  نانمؤم  زا  روظنم 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  هَّللا ؛  بنج   - 13

 . (3) هَّللا » ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  »

« مدرک ادخ  بنج  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم ! رب  سوسفا  دیوگب : یسک  زیخاتسر  زور  هک  نیا  »

 : دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما 

(4) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هَّللا » بنج   » زا روظنم 

نیا و  « ؛  (5) َنُولَئُْـست »  َفْوَسَو  َکِمْوَِقلَو  ََکل  ٌرْکِذـَل  هَّنِإَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنع ،  لوؤسم  رکذ و   - 14
 : دیامرف یم  دش ، » دیهاوخ  تساوخزاب  يدوز  هب  تسوت و  موق  وت و  يروآدای  بجوم 

 . نولوؤسملا نحنو  رکذلا  لهأ  نحن 

(6) میریگ .  یم  رارق  لاؤس  دروم  هک  مییام  میتسه ، رکذ  لها  نامه  ام 

دیراد زاب  ار  نانآ  « ؛  (7) نُولوُؤْسَم » ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  و 

 . تسا هدمآ  209/3 ح 1 » ناهرب :  ریسفت   » و 406/1 ح 7 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . هیآ 3 میرحت ،  هروس  - 2
 . هیآ 56 رمز ،  هروس  - 3

 . 80/4 ح 15 ناهرب :  ریسفت  520/2 ح 26 ،  تایآلا :  لیوأت  - 4
 . هیآ 44 فرخز ،  هروس  - 5

 . 146/4 ح 10 ناهرب :  ریسفت  561/2 ح 24 ،  تایآلا :  لیوأت  - 6
 . هیآ 24 تاّفاص ،  هروس  - 7

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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252 ص :

 : دیامرف یم  دنوش ، » یم  یسرزاب  هک 

(2) دنسرپ .  یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو (1)  زا 

میداتـسرف نانآ  هب  ام  هچنآ  یلو  « ؛  (3) َنوُضِْرعُم » ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِِذب  ْمُهاْنیَتآ  َْلب   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  و 
 : دیامرف یم  دننادرگ ، » يور  تسا  ناشیروآدای  بجوم  هچنآ  زا  نانآ  اّما  تسا ،  نانآ  يروآدای  هیام 

 : دیامرف یم  هک  یتسین  دنوادخ  شیامرف  هّجوتم  ایآ  تسا ،  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نامه  رکذ ، »  » زا روظنم 

یلع شروظنم  دوب ، » هدـناشوپ  نم  دای  زا  ار  ناشیاهمـشچ  يا  هدرپ  هک  یناسک   ، » (4) يرْکِذ »  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناـک  َنیذَّلا  »
 . تسا مالسلا  هیلع 

« . دنتشادن ییاونش  تردقو  « ؛  (5) ًاعْمَس »  َنوُعیطَتْسَیال  اُوناکَو  »

(6) دوب .  شنادناخ  ترضح و  نآ  اب  نانآ  ینمشد  تّدش  تهج  هب  نیا  و  دنتشادن ،  ار  ترضح  نآ  مان  ندینش  ییاناوت  ینعی 

هدعو هک  یماگنه  « ؛  (7) اوُرَفَک »  َنیذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیـس  ًهَْفلُز  ُهْوَأَر  اَّمَلَف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هفلز ،   - 15
 : دیامرف یم  ددرگ ، » یم  هایس  تشز و  نارفاک  هرهچ  دننیب  یم  کیدزن  زا  ار  یهلا 

هرهچ یتحاران ) زا  ( ؛  دننیب یم  لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  نارفاک  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یماگنه 
(8) ددرگ .  یم  هایس  ناشیاه 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تمعن ،   - 16

لهأبو یبو  هدابع ،  یلع  یلاعت  هَّللا  معنأ  یّتلا  هَّللا  همعن  هَّللاو !  انأ 

« . دنسرپ یم  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّتبحم  زا   : » تسا هدمآ  نینچ  لصا  هخسن  رد  - 1
 . 17/4 ح 5 ناهرب :  ریسفت  492/2 ح 1 ،  تایآلا :  لیوأت  - 2

 . هیآ 71 نونمؤم ،  هروس  - 3
 . هیآ 101 فهک ،  هروس  - 4
 . هیآ 101 فهک ،  هروس  - 5

 . 377/24 ح 104 راونألا :  راحب   ، 47/2 یمق :  ریسفت  - 6
 . هیآ 27 کلم ،  هروس  - 7

 . 365/4 ح 4 ناهرب :  ریسفت  704/2 ح 4 ،  تایآلا :  لیوأت  - 8

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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(1) همایقلا .  موی  زاف  نم  زوفی  یتیب 

یم تداعـس  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ره  تشاد ،  ینازرا  شناگدـنب  رب  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتمعن  نآ  منم  ادـخ !  هب  دـنگوس 
 . تسا نم  نادناخ  نم و  هلیسو  هب  دسر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  يداه ،   - 17

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . يداهلا تنأو  رذنملا  انأ 

(2) یتسه .  رگتیاده  وت  هدنهد و  میب  نم 

یم دبایرد و  ار  نآ  اونـش  ياه  شوگ  و  « ؛  (3) ٌهَیِعاو » ٌنُُذا  اهَیِعَتَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هیعاو ؛ نُذا   - 18
 : دیامرف یم  دمهف ، »

ياونش هک   ) تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شوگ  اونش ،  شوگ  هیعاو ؛ » نُذا   : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(4) دوب . ) شلوسر  ادخ و  نانخس 

رد « ؛  (5) َنیِملاظلا »  یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  متفه  ياوشیپ  نّذؤم ؛   - 19
 : دیامرف یم  داب ، » نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  هک : دهد  یم  ادن  نانآ  نایم  رد  يا  هدنهدادن  ماگنه  نیا 

(6) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هدنهد ، ) ادن  « ) نّذؤم »

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  نانس  نب  هَّللادبع  ناذا ؛   - 20

 . ناذألا وهو  هلوسرو ،  هَّللا  نع  ناذألا  اهنم  ّنإو  نوملاعلا ،  ّالإ  اهملعی  ام  ءامسأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأل  ّنإ 

 . 51/24 ح 2 و3 راونألا :  راحب   ، 371/1 یمق :  ریسفت  - 1
 . 281/2 ح 14 ناهرب :  ریسفت  203/2 ح 5 ،  یشاّیع :  ریسفت  - 2

 . هیآ 12 هّقاح ،  هروس  - 3
 . 375/4 ح 2 ناهرب :  ریسفت  - 4

 . هیآ 44 فارعا ،  هروس  - 5
 . 16/2 ح 1 و 2 ناهرب :  ریسفت  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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زا ناذا  اهمان ،  نآ  هلمج  زا  دناد ،  یمن  ار  اهنآ  یـسک  نادنمـشناد ،  زج  هک  تسا  ییاهمان  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  انامه 
(1) تسا .  ناذا  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسوا  لوسر  ادخ و  فرط 

 : دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هفدار ؛   - 21

نب نیـسح  روـظنم  دروآ ، » یمرد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتـشحو  ياـه  هزرل  اـب  نیمز  هک  يزور  نآ  « ؛  (2) ُهَفِجاَّرلا »  ُفُجْرَت  َمْوَـی  »
 . تسا مالسلا  امهیلع  یلع 

(4) تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  روظنم  دهد ، » یم  خر  هثداح  نیمود  نآ  لابند  هب  و  « ؛  (3) ُهَفِداَّرلا »  اَهُعَْبتَت  »

لیلد هک  یسک  ایآ  « ؛  (5) ُْهنِم » ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دهاش ؛   - 22
 : دیامرف یم  دشاب ، » یم  وا  زا  يدهاش  نآ  لابند  هب  دراد و  شراگدرورپ  زا  يراکشآ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . یّنم دهاش  مالسلا  هیلع  ّیلعو  ّیبر  نم  هنّیب  یلع  انأ 

 . تسا نم  يوس  زا  هاوگ  دهاش و  مالسلا  هیلع  یلع  متسه و  مراگدرورپ  يوس  زا  ناهرب  لیلد و  ياراد  نم 

َنوُقیّدِّصلا ُمُه  َکـِئلُوا  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللاـِب  اوـُنَمآ  َنیذَّلا   : » دـیامرف یم  هک  لاـعتم  يادـخ  شیاـمرف  ریـسفت  رد  ساـّبع  نبا  قیّدـص ؛   - 23
دزن رد  هـک  ینادیهــش  دــنناقیّدص و  ناـنآ  دــندروآ  ناـمیا  شناربماـیپ  ادــخ و  هـب  هـک  یناــسک  و  « ؛  (6) ْمِـهِّبَر »  َدـْنِع  ُءادـَـهُّشلاَو 

 : دیوگ دنتسه ، » ناشراگدرورپ 

 . تسا دیهش  قیّدص  نامه  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

 . 197/1 ح 2 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 6 و 7 تاعزان ،  هروس  - 2
 . هیآ 6 و 7 تاعزان ،  هروس  - 3

 . 424/4 ح 1 ناهرب :  ریسفت  762/2 ح 1 ،  تایآلا :  لیوأت  - 4
 . هیآ 17 دوه ،  هروس  - 5

 . هیآ 19 دیدح ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ْنَمَو ْمُکَْنَیبَو  یْنَیب  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  هفیرـش «  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسوا ؛  دزن  باـتک  ملع  هک  یـسک   - 24
یم دنـشاب ، » هاوگ  امـش  نم و  نایم  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  و  دنوادخ ،  هک  تسا  یفاک  وگب :  « ؛  (1) ِباتِْکلا »  ُْملِع  ُهَْدنِع 

: دیامرف

 . هدنع ّالإ  باتکلا  ملع  ناک  امو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  وه 

 . تسا هدوبن  وا  دزن  زج  باتک  ملع  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  روظنم 

 : دیامرف یم  دنزرف ، » ردپ و  هب  دنگوس  و  « ؛  (2) ََدلَو »  امَو  ٍِدلاوَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دلاو ؛   - 25

مالسلا مهیلع  اهنآ  زا  سپ  ناماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  دنزرف »  » زا روظنم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامه  ردپ ؛ » »
(3) تسا . 

نمؤم هک  یسک  ایآ  « ؛  (4) َنوُوَتْسَیال »  ًاقِساف  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَفَأ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نمؤم ؛   - 26
 : دیامرف یم  دنتسین ، » ربارب  ود  نیا  زگره  هن ، تسا ؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  تسا 

.دشاب یم  هبقع  نب  دیلو  نامه  قساف »  » مالسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هفیرش  هیآ  رد  نمؤم ،»  » زا دارم 

زگره نانآ  « ؛  (5) ًادْهَع »  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  َّالِإ  َهَعافَّشلا  َنوُِکلْمَیال   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دهع ؛   - 27
 : دیامرف یم  دراد ، » ینامیپ  دهع و  نامحر  يادخ  دزن  هک  یسک  رگم  دنتسین ، تعافش  کلام 

.تسا (6) مالسلا  مهیلع  یلع  زا  سپ  موصعم  ناماما  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نامیپ ؛ » دهع و   » زا روظنم 

 . هیآ 43 دعر ،  هروس  - 1
 . هیآ 3 دلب ،  هروس  - 2

 . 462/4 ح 4 و5 ناهرب :  ریسفت  798/2 ح 2 و3 ،  تایآلا :  لیوأت  - 3
 . هیآ 18 هدجس ،  هروس  - 4

 . هیآ 87 میرم ،  هروس  - 5
 . نمض ح 13  307/1 تایآلا :  لیوأت  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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256 ص :

هک یناسک  یتسار  هب  « ؛ » ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هب ؛ رّـشبم  ّدو و   - 28
هک هدـش  تیاور  دـهد ، » یم  رارق  اه  لد  رد  نانآ  يارب  یتّبحم  نامحر  دـنوادخ  دـنا  هداد  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا 

 : دومرف لاعتم  يادخ  سپ   (1) تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  روظنم 

ات « ؛  َنیقَّتُْملا ِِهب  َرِّشَُبِتل  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ینعی  میتخاس - » ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآ  ام  « ؛ » َِکناِسِلب ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف  »
و « ؛  (2) ًاُّدل »  ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنتَو  دنتسه -  وا  نارادتسود  هک  مالسلا  هیلع  یلع  يایلوا  ینعی  یهد -  تراشب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ناراکزیهرپ 

(3) دنراد .  ار  وا  هنیک  هک  ار  شنانمشد  ینعی  یناسرتب » نآ  اب  ار  تخسرس  نانمشد 

ِهِّبَر َهَمْحَر  اوُجْرَیَو  َهَرِخْآلا  ُرَذْحَی  ًاِمئاقَو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تناق ؛   - 29
هب دسرت و  یم  ترخآ  باذـع  زا  دزادرپ  یم  هداتـسیا  هدجـس و  لاح  رد  ادـخ  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ایآ  « ؛  (4) ... « 

 : دیامرف یم  تسا ، »...  راودیما  شراگدرورپ  تمحر 

عیفر و تلزنم  ماقم و  تدابع و  شناد ،  يرترب ،  يایوگ  هک  هتـشگ  لزاـن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نأـش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
(5) تسا .  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  شیالاو 

دزن هب  باتکلا  ُّما  رد  وا  و  « ؛  (6) ٌمیکَح »  ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ُِّما  یف  ُهَّنِإَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ّیلع ؛   - 30
« ، تسا راوتسا  هبترمدنلب و  ام 

هیلع ّیلعل  ّبح  هبلق  یفو  ّالإ  نمؤم  نم  امف  تسا :  هدومرف  هفیرش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد  - 1
371/6 ح 21» ناهرب : ریسفت   » .دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  ّتبحم و  شلد  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  مالسلا ؛

 . هیآ 96 و 97 میرم ، هروس  - 2
 . 21/3 ناهرب :  ریسفت  - 3

 . هیآ 9 رمز ،  هروس  - 4
 . 511/2 ح 2 تایآلا :  لیوأت  - 5

 . هیآ 4 فرخز ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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257 ص :

: دیامرف یم 

(1) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  روظنم 

نب ّیلع  تسار » هار   » زا روظنم  دیوگ :  تسار ، » هار   » (2) میقَتْسُملا » َطارِّصلا   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  هدش  لقن  زین  ساّبع  نبا  زا  و 
(3) تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

ییامنهار شیاتس  هتـسیاش  هار  هب  و  « ؛  (4) دیمَْحلا » ِطارِـص  یلِإ  اوُدُهَو   : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  دـیمح ؛  طارـص   - 31
 : دیامرف یم  ترضح  هک  هدش  تیاور  دندرگ ، » یم 

 . مالسلا مهیلع  هتیب  لهألو  هل  نّوبحملا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ءایلوأ  هَّللاو ،  مه 

.دنزرو (5) یم  رهم  مالسلا  مهیلع  شنادناخ  وا و  هب  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناتسود  نانآ  ادخ !  هب  دنگوس 

 « هَّللا ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیذَّلا   : » لاعتم يادخ  شیامرف  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مشـش ،  ياوشیپ  هَّللا ؛  لیبس   - 32
 : دیامرف یم  دنتشاد ، » زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  رفاک  هک  نانآ  « ؛  (6)

 . میحجلا باذع  یفک  هعبت  نم  يّذلا  هَّللا  لیبس  وهو  هدالوأ ،  هیالوو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هیالو  نع  اوّدص  هّیُما  ونب  مه 

هار نامه  وا  و  دنتـشادزاب ،  شنادنزرف  تیالو  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیالو  زا  ار  مدرم  هک  دـندوب  هّیما  ینب  نانآ  زا  روطنم 
(7) تسا .  ناما  رد  خزود  باذع  زا  دنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  هک  تسا  ادخ 

 . 552/2 ح 1 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 6 هحتاف ،  هروس  - 2

هیلع قداص  ماـما  زا  24/1 ح 25 » یـشاّیع :  ریـسفت   » رد تیاور  نیا  دننامه  28/1 ح 12 .  تایآلا :  لـیوأت   ، 28/1 یمق :  ریـسفت  - 3
 . تسا هدش  لقن  مالسلا 

 . هیآ 24 ّجح ،  هروس  - 4
 . تسا هدش  لقن  335/1 ح 5 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 5

 . هیآ 1 ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هروس  - 6
 . تسا هدیدرگ  لقن  86/36 ح 13 » راونألا :  راحب   » و « 300/2 یمق :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 7

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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258 ص :

امش يارب  « ؛  (1) ًانیبُم »  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَـق   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رون ؛   - 33
 : دیامرف یم  میدروآ ، » دورف  امش  يارب  يراکشآ  رون  دمآ و  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ینشور  ناهرب  لیلد و 

(2) تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  راکشآ » رون   » و ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لیلد ؛» ناهرب و  »

ادخ نامسیر  هب  یگمه  « ؛  (3) ًاعیمَج »  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هَّللا ؛  لبح   - 34
 : دیامرف یم  دینزب ، » گنچ 

(4) دیوشن .  هدنکارپ  وا  تیالو  زا  دینزب و  گنچ  ترضح  نآ  هب  سپ  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ادخ » لبح   » زا روظنم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوث ؛   - 35

(6)  . (5) باوَّثلا » ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللاَو   : » یلاعت هلوق  یف  هدنع  ام  باوث  هَّللا  مکدعی  نیّذلا  راربألا  كراصنأو  تنأ 

نیرتهب و  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هداد  شاداپ  هدـعو  دوخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  تراـکوکین  ناراـی  وت و 
«. تسا راگدورپ  دزن  اهشاداپ 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  قح ؛  يوس  هب  رگتیاده   - 36

ار نآ  هدـشن و  تیادـه  دنتـشاد  زاب  شماـقم  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  درک و  مکح  یمکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
ارچ ینک !؟  داـشرا  قـح  هب  ار  ناـنآ  اـت  دـش  ثعاـب  يزیچ  هچ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دروـم  نیا  رد  ناملـس  دـنتفریذپن ، 

؟  دنوش رو  هطوغ  دوخ  نایغط  رد  ات  يدرکن  ناشیاهر 

 . هیآ 174 ءاسن ،  هروس  - 1
مالـسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  سپ  هرطقلا »  » باتک یلـصا  نتم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  144/1 ح 27 .  تایآلا :  لیوأت  - 2

.تسا هدش  رکذ  زین  دیجم  نآرق 
 . هیآ 103 نارمع ،  لآ  هروس  - 3

 . 15/36 ح 1 راونألا :  راحب  194/1 ح 122 ،  یشاّیع :  ریسفت  - 4
 . هیآ 195 نارمع ،  لآ  هروس  - 5
 . 333/1 ح 10 ناهرب :  ریسفت  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هب دوش ،  دیکأت  اهنآ  رب  لیلد  تّجح و  هکنیا  ات  مناسرب  نانآ  هب  میامن و  راهظا  ار  قح  طقف  متساوخ  یم  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 
 : دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار 

؛  (1) َنوُمُکْحَت » َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يّدِهَیال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلإ  يدْهَی  ْنَمَفَأ  »

شتیادـه رگم  دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک  یـسک  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  ییامنهار  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  »
(2) دینک »؟ یم  يرواد  هنوگچ  تسا ؟ هدش  هچ  امش  يارب  دننک ؟

ناماگشیپ « ؛  (3) َنُوبَّرَقُْملا » َکـِئلُوا  َنوُِقباَّسلا ×  َنوـُِقباَّسلاَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  بّرقم ؛ قباـس   - 37
: دیامرف یم  دننابّرقم » نانآ  دنتسه ،  ماگشیپ 

هتفرگ و یشیپ  مدرم  همه  زا  نامیا  رب  ترضح  نآ  هک  ارچ  هتشگ ،  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نأش  رد  صوصخ  هب  هیآ  نیا 
(4) تسا .  هدومرف  حدم  ار  وا  هیآ  نیدب  لاعتم  دنوادخ 

ِءامَّسلا َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  زا  دیوگ :  ریـصب  وبا  هناشن ؛ هیآ ،   - 38
رد ناشیاهندرگ  هک  میروآ  یم  دورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  يا  هناشن  هیآ و  میهاوخب  اـم  رگا  « ؛  (5) َنیعِـضاخ »  اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ 

 : دومرف ددرگ ، » عضاخ  نتورف و  نآ  ربارب 

 . سمشلا مامأ  هبسنو  هبسحو  ههجوب  فرعی  لجر  رهظی  ّمث  رصعلا ،  تقو  یلإ  سمشلا  لاوز  نیبام  سمشلا  تلزن 

بسح و هرهچ و  زا  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  یتّیـصخش  باتفآ  شیپاشیپ  هاگنآ  دـیآ ،  یم  دورف  رـصع  تقو  ات  رهظ  طـسو  زا  باـتفآ 
؟ دوش یم  هتخانش  شبسن 

 . هیآ 35 سنوی ،  هروس  - 1
 . نمض ح 74  300/40 راونألا :  راحب  - 2

 . هیآ 10 و 11 هعقاو  هروس  - 3
 . تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  642/2 ح 5 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریسفت  - 4

 . هیآ 4 ءارعش ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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260 ص :

؟  تسیک وا  مدرک :  ضرع 

 . تسا ینامسآ  هناشن  هیآ و  نامه  وا  و  دشاب ،  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  وا  هک  تسا  دیما  ادخ !  هب  دنگوس  دومرف : 

« ، یهد میب  ار  مدرم  وا  هلیسو  هب  ات  » ؛  (1) ِِهب » َرِْذُنِتل   : » دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  يادخ  هک  اجنآ  و 
.تسوا (2) قلخ  رب  ادخ  تّجح  وا  هک  يزاس  هاگآ  ار  وا  تلزنم  ماقم و  یناسانشب و  مدرم  هب  ار  وا  ات  هک  تسا  نیا  روظنم 

تـسا یباتک  « ؛  (3) ٌكَراـبُم »  َکـَْیلِإ  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  يدنـسم  تیاور  رد  هدـش ؛  هداتـسرف  ورف  باـتک   - 39
 : دومرف شترضح  هک  هدش  لقن  میدروآ » دورف  وت  رب  هک  تکربرپ 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هُّما  یلع  كرابم  لزنملا ،  باتکلا  وه  يّذلا  نآرقلا  رّسفی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  كرابملا 

تُّما رب  وا  و  تسا ،  هدش  هداتسرف  ورف  هک  یباتک  نامه  دیامن ،  یم  ریسفت  ار  نآرق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  كرابم » »
 . تسا تکربرپ  كرابم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

نابحاص زا  روظنم  دنوش ، » رّکذتم  نآ  تایآ  رد  نادنمدرخ  ات  « ؛  (4) ِباْبلَْألا » اُولُوا  َرَّکَذَتَِیلَو   : » دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  هک  اجنآ  و 
(5) دنتسه .  وا  رادتسود  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  دنتسه  ینایعیش  درخ ، 

یمکحم هریگتسد  هب  عقاو  رد  « ؛  (6) یْقثُْولا » ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  يدنـسم  تیاور  رد  یقثولا ؛  هورع   - 40
 : دومرف شترضح  هک  تسا  هدمآ  هدز ، » گنچ 

 . هیآ 2 فارعا ،  هروس  - 1
 . 180/3 ح 10 ناهرب :  ریسفت  386/1 ح 3 ،  تایآلا :  لیوأت  - 2

 . هیآ 29 هروس ص ،  - 3
 . هیآ 29 هروس ص ،  - 4

 . تسا هدیدرگ  لقن  47/4 ح 1 » ناهرب :  ریسفت   » و « 234/2 یمق :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 5
 . هیآ 256 هرقب ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دشاب یم  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مکحم » هریگتـسد  یقثولا ؛ هورع   » زا روظنم 
(1)

« ًالیلَق ّالِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  الَْولَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما  يرترب ؛ لضف و   - 41
 : دیامرف یم  دیدرک ،» یم  يوریپ  ناطیش  زا  یگمه  یکدنا  هّدع  زج  دوبن  امش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگاو  « ؛  (2)

(3) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لضف »  » ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمحر » »

تسد ود  ره  هکلب  « ؛  (4) ِناتَطوُْسبَم » ُهادَی  َْلب   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هداشگ ؛ تسد  طوسبملا ؛ » دی   - » 42
: دیامرف یم  تسا ،» هداشگ  وا  تردق ) )

 . رکنملا نع  نایهنیو  فورعملاب  نارمأیو  یلاعت  هَّللا  یلإ  ناوعدی  هّقح  یف  ناتطوسبم  امهیلع  مالسلاو  هالصلا  ًاّیلعو  ًادّمحم  ینعی 

لاعتم يادخ  يوس  هب  تسا و  زاب  یهلا  ّقح  ماجنا  رد  داب ) نانآ  رب  مالس  دورد و   ) یلع دّمحم و  ترضح  كرابم  ناتسد  انامه  ینعی 
 . دنیامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یم  توعد 

َْدنِع ٍقْدِص  َمَدَـق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِرَِّشبَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتسرد ؛  تسار و  هاگیاج  ماقم و   - 43
« ، تسا ناشراگدرورپ  دزن  رد  یتسار  کین و  هاگیاج  ماقم و  نانآ  يارب  هک  هد  هدژم  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  هب  « ؛  (5) ْمِهِّبَر »

 : دیامرف یم 

(6) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  دوصقم ، 

 . 243/1 ح 6 و 9 ناهرب :  ریسفت  - 1
 . هیآ 83 ءاسن ،  هروس  - 2

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  لضف «  » زا روظنم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما  هدمآ :  398/1 ح2 و 3 » ناهرب : ریسفت   » رد - 3
 . تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا » تمحر   » ملسو و هلآو 

 . هیآ 64 هدئام ،  هروس  - 4
 . هیآ 2 سنوی ،  هروس  - 5

 . 213/1 ح1 تایآلا :  لیوأت  422/1 ح 50 ،  یفاکلا :  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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262 ص :

ِناسْحْإلاَو ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ   : » دـیامرف یم  هک  لاعتم  يادـخ  شیامرف  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییوکین ؛  ناـسحا و   - 44
: دیامرف یم  دهد ،» یم  نامرف  ناکیدزن  هب  ششخب  ناسحا و  لدع ،  هب  دنوادخ  انامه  « ؛  (1) یبْرُْقلا » يِذ  ِءاتیإَو 

و تسادخ ،  ربمایپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  نیا  لاعتم و  يادخ  یگناگی  هب  هناصلاخ  تداهش  لدع »  » زا روظنم 
و داـب ، ) ناـنآ  رب  ادـخ  دورد   ) راوگرزب ود  نآ  تعاـطا  شریذـپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تیـالو  ناـسحا »  » زا روظنم 

یم داب ) نانآ  همه  رب  ادـخ  دورد  هک   ) ترـضح نآ  نادـنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ناکیدزن » هب  شـشخب   » زا روظنم 
 . دشاب

« ، هدوـمرف یهن  متــس  رکنم و  ءاـشحف ،  زا  و  « ؛  (2) یِغَْبلاَو » ِرَْکنُْملاَو  ِءاـشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَیَو   » هفیرـش هیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  نـیا  و 
قادـصم اهنآ  نانمـشد  اب  یتسود  تالاوم و  هک  تساهنآ  قوقح  زا  عانتما  اهنآ و  لـتق  ناراوگرزب و  نآ  ّقح  رد  متـس  زا  یهن  روظنم 

(3) تسا .  تشز  رما  حیبق و  رکنم  لمکا 

یسک و  « ؛  (4) ِِهب » َقَّدَصَو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يذَّلاَو   » هفیرش هیآ  رسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  متفه  ياوشیپ  هدننک ؛  قیدصت   - 45
 : دیامرف یم  درک ، » قیدصت  ار  وا  هک  یسک  دمآ و  یتسار  قدص و  هب  هک 

نب یلع  دومن  قیدصت  رما  نیا  رد  ار  وا  هک  نآ  دوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ ،  ادـخ  بناج  زا  یتسار  هب  هک  نآ 
(5) دوب .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگراثیا ؛   - 46

زا یگدنز  يارب  يزیچ  ورب و  مراوگرزب  ردپ  دزن  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  يزور 
 . ریگب وا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  دش و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تمدخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
يارب رانید  نیا  اب  دومرف :  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  يرانید 

 . هیآ 90 لحن ،  هروس  - 1
 . هیآ 90 لحن ،  هروس  - 2

 . 261/1 ح 20 تایآلا :  لیوأت  - 3
 . هیآ 33 رمز ،  هروس  - 4

 . 120 نیقیلا :  فشک  517/2 ح 18 ،  تایآلا :  لیوأت  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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263 ص :

 . نک يرادیرخ  ییاذغ  تا  هداوناخ 

ار دادقم  هار  رد  دزادرپب .  دیرخ  هب  ات  دش  صخرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  روضح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
 . دومن هوکش  مالسلا  هیلع  یلع  هب  شدوخ  يراتفرگ  يرادن و  زا  دادقم  دومن ،  تاقالم 

 ، درب شباوخ  داهن و  نیمز  رب  رس  دجسم  رد  دش ،  هناور  دجسم  يوس  هب  دوخ  دیشخب و  وا  هب  ار  رانید  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
لابند هب  ور  نیا  زا  تسا .  هدرک  ریخأت  هدومن و  گنرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  ساـسحا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

 . تفای باوخ  لاح  رد  ار  وا  دمآ و  شترضح 

؟  يدرک راکچ  نسحلاابا !  ای  دومرف :  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 

دومن هاگآ  ارم  شلاح  يدب  زا  وا  مدید ، ار  دادقم  هار  رد  میامن ، دیرخ  ات  مدش  صخرم  امش  تمدخ  زا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 
.مداد وا  هب  ار  رانید  نم  و 

نیا لاعتم  يادخ  هک  یتسار  هب  داد ،  شرازگ  نم  هب  ار  ربخ  نیا  دمآ و  لیئربج  انامه  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 : دومن لزان  وت  ّقح  رد  ار  هفیرش  هیآ 

؛  (1) َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌهَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤیَو  »

دنراد زاب  صرح  لخب و  زا  ار  ناشدوخ  سفن  هک  یناسک  دنتسه ، دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنراد ، یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  »
(2) دنناراگتسر . » نانآ 

َلوُسَّرلا ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   : » لاعتم يادخ  شیامرف  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش  ياوشیپ  هدننک ؛  اوجن   - 47
شیپ دینک ، اوجن  هَّللا  لوسر  اب  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  (3) ًهَقَدَص » ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف 

 : دیامرف یم  دیهدب ، » يا  هقدص  نآ  زا 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  اب  دهاوخب  سک  ره  هک  دوب  هدمآ  روتسد  هک  اریز  هدش ،  لزان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا 
 . تخادرپ یم  ادخ  هار  رد  يا  هقدص  یتسیاب  دنک  اوجن  ملسو  هلآو  هیلع 

 . هیآ 9 رشح ،  هروس  - 1
 . 679/2 ح 5 تایآلا :  لیوأت  - 2

 . هیآ 12 هلداجم ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هللا یلـص  ادخ  لوسر  اب  اوجن  زا  ناشیرادان  رقف و  تهج  هب  ناریقف  ناشلاوما و  رد  ندومن  لخب  تهج  هب  نادنمتورث  تهج ،  نیمه  هب 
 . دندیزرو عانتما  ملسو  هلآو  هیلع 

هللا یلص  ادخ  لوسر  اب  هبترم  هد  مهرد ،  هد  اب  ترضح  نآ  دوب ،  دنفسوگ  سأر  ود  مهرد و  هد  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
نیا هب  ّقفوم  ترضح ، نآ  زج  یسک  داد و  هقدص  ادخ  هار  رد  هدرک و  حبذ  ار  دنفسوگ  سأر  ود  نآ  دومرف و  اوجن  ملـسو  هلآو  هیلع 

 : دش لزان  شترضح  ّقح  رد  هیآ  نیا  سپ  دشن ،  لمع 

 . (1) ٍتاقَدَص » ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأَء  »

؟ دیدرک يراددوخ  اوجن ، زا  شیپ  تاقدص  نداد  زا  هک  دیوش  ریقف  دیدیسرت  ایآ 

.دیدرگ (2) ّقفوم  لمع  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اهنت  درک و  خسن  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  سپ 

افو دوخ  ناـمیپ  هب  یخرب  « ؛  (3) ُرِظَْتنَی » ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رظتنم ؛  - 48
 : دیامرف یم  دنراظتنا ، » رد  یخرب  دندومن و 

نامیپ هب  یخرب   » زا دارم  هک  تسا  هدش  لزان  رفعج  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هزمح ،  ترـضح  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
دوب و تداهـش  رظتنم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دنراظتنا » رد  یخرب  و   » زا دارم  تسا و  رفعج  هزمح و  ترـضح  دـندومن » افو  دوخ 

(4) دیامن .  ربارب  نیدنچ  ار  ترضح  نآ  لتاق  باذع  دتسرف و  دورد  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ 

رد اهنآ  نیمزرس  هک  یتسار  هب  « ؛  (5) ٍمیقُم » ٍلیبَِسَبل  اهَّنَأَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تباث ؛ راوتـسا و  هار   - 49
 : دیامرف یم  تسا ، » یگشیمه  راوتسا و  هار 

 . هیآ 13 هلداجم ،  هروس  - 1
 : ناهرب ریـسفت   » رد زین  تیاور  نیا  ریظن  هدیدرگ و  لقن  راصتخا ) روط  هب  « ) 104 نیقیلا :  فشک   » رد تیاور  نیا   . 187 هدمعلا :  - 2

 . تسا هدش  لقن  309/4 ح 7 »
 . هیآ 23 بازحا ،  هروس  - 3

 . 302/3 ح4 ناهرب :  ریسفت  - 4
 . هیآ 76 رجح ،  هروس  - 5
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 . میقملا لیبسلا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأو  نومّسوتملا ،  نحن 

.تسا (1) تباث  راوتسا و  هار  نانمؤم  ریما  و  میتسه ،  نارایشوه  نیمّسوتم و  نامه  ام 

تمحر رد  دهاوخب  ار  سک  ره  « ؛  (2) ِِهتَمْحَر » یف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمحر ؛   - 50
 : دیامرف یم  دنک ، » یم  دراو  دوخ 

نم ناک  اهنع  فّلخت  نمو  نیبّرقملا ،  نیجانلا  نم  ناک  اـهیف  لـخد  نم  هداـبع ،  یلع  هَّللا  همحر  وه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هیـالو 
.نیکلاهلا

ناگتفای تاجن  زا  دریذپب  ار  شترضح  تیالو  هک  یسک  تسا ،  ناگدنب  رب  ادخ  تمحر  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو 
(3) دش .  دهاوخ  ناگدنوش  كاله  زا  دنز  زابرس  نآ  نتفریذپ  زا  هک  یسک  و  دوب ،  دهاوخ  نابّرقم  و 

...« ؛  (4) ْمُْکنِم »  ٍلْدَـع  اوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ُءازَجَف  هفیرـش ...«  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لدـع ؛   - 51
 : دیامرف یم  دنک ، » قیدصت  ار  نآ  ندوب  لداعم  دیاب  امش  زا  لداع  رفن  ود  هک  هتشک ،  هک  تسا  نایاپراهچ  زا  لداعم  نآ  هراّفک  سپ 

ریما انامه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیرش ،  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  دوصقم 
.دیامن (5) یم  مکح  وا  دننامه  هک  تسوا  تسوا و  ماقم  مئاق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نانمؤم 

« ، تسا زیخاتـسر  زور  یهاگآ  ببـس  ملع و  وا  و  « ؛  (6) ِهَعاَّسِلل » ٌْملَِعل  ُهَّنإَو   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  دنـس  هلـسلس  اب  یتیاور  ملع ؛   - 52
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن 

 . 250/1 ح7 و 8 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 31 ناسنا ،  هروس  - 2

 . 529 ح4 تارف :  ریسفت  - 3
 . هیآ 95 هدئام ،  هروس  - 4

 . 503/1 ح9 ناهرب :  ریسفت  - 5
 . هیآ 61 فرخز ،  هروس  - 6
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یلع نانمؤم  ریما  هب  باطخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ملع »  » زا دـنوادخ  دوصقم 
 : دومرف مالسلا  هیلع 

.کله کنع  فّلخت  نَمو  اجن  کعبّتا  نَم  هّمُالا ، هذه  ْملِع  تنأ  ّیلع ، ای 

وت هار  زا  هک  نآ  تفاـی و  دـهاوخ  تاـجن  دـیامن  يوریپ  وت  زا  هک  یـسک  یتسه ،  تُّما  نیا  يارب  یهاـگآ  ببـس  ملع و  وت  یلع ؛  اـی 
(1) دیسر .  دهاوخ  تکاله  هب  دیامن  فّلخت 

هب همه  ات  تسا  مدرم  يارب  یغـالبا  ماـیپ  نیا  « ؛  (2) ِِهب » اوُرَْذُنِیلَو  ِساَّنِلل  ٌغالَب  اذـه   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  دنـس  هلـسلس  اب  غالب ؛   - 53
 : دومرف شترضح  هک  هدش  لقن  دنوش ، » راذنا  نآ  هلیسو 

« دنریگ دنپ  درخ  نابحاص  ات  و   ، » ترضح نآ  تیالو  هب  ینعی  دنوش » راذنا  هکنآ  ات  و   » تسا مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  غالب »  » زا دارم 
 . دنتسه درخ  نابحاص  هک  دنشاب  یم  ترضح  نآ  نایعیش  دوصقم 

نوتیز ریجنا و  هب  دنگوس  « ؛  (3) َنینیس »  ِروُطَو  ِنُوْتیَّزلاَو ×  نیّتلاَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینیس ؛  روط   - 54
 : دیامرف یم  نینیس ، » روط  هب  دنگوس  × 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نینیـس » روط  و   ، » تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوتیز »  » مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  ریجنا »  » زا روظنم 
(4) تسا . 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هّمات ؛  هملک   - 55

ًاقْدِـص َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو   : » هدـش هتـشون  شتـسار  يوزاب  رب  دوش  یم  دـّلوتم  ردام  زا  یتقو  دونـش ،  یم  ردام  مکـش  رد  ماـما  اـنامه 
« . دیسر مامت  ّدح  هب  لدع  قدص و  اب  وت  راگدرورپ  هملک  و  « ؛  (5) ًالْدَعَو » 

 . 570/2 ح 45 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 52 میهاربا ،  هروس  - 2
 . هیآ 1 و 2 نیت ،  هروس  - 3

 . 813/2 ح2 تایآلا :  لیوأت  - 4
 . هیآ 115 ماعنا ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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لامعا نآ ،  هلیسو  هب  ات  دوش  یم  هداد  بیترت  شیارب  نیمز  ات  نامسآ  زا  رون  زا  يا  هناوتـسا  دش ،  گرزب  درک و  دشر  هک  یماگنه  و 
(1) دندوب .  هّمات  تاملک  نیا  زا  يا  هملک  مالسلا  هیلع  یلع  یتسار  هب  و  دنیبب ،  ار  ناگدنب 

 : دیامرف یم  تسا ،» صلاخ  نیقی  نآ  و  « ؛  (2) ِنیقَْیلا » ُّقََحل  ُهَّنإَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نیقی ؛  ّقح   - 56

 . هتیالو بوجو  نم  نیقیلا  ّقحلاب  بّذک  دق  ناک  هرسح ،  هیلع  تناک  اهب  بّذک  نمف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالو 

تمادن ترسح و  رد  دیامن ،  بیذکت  ار  نآ  هک  یـسک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  نامه  نیقی » ّقح   » زا دوصقم 
(3) تسا .  مزال  بجاو و  ترضح  نآ  تیالو  هک  هدومن  بیذکت  ار  نیقی » قح   » عقاو رد  وا  دوب و  دهاوخ 

رارق مشچ  ود  وا  يارب  اـیآ  « ؛  (4) ِْنیَتَفَـشَو » ًاناِسلَو  ِْنیَْنیَع ×  َُهل  ْلَعَْجن  َْملَأ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناسل ؛  - 57
 : دیامرف یم  بل ، »!؟ ود  نابز و  کی  و  میدادن × 

« بل ود   » زا دارم  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نابز ؛ »  » زا روظنم  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشچ ؛ » ود   » زا دوصقم 
(5) دنتسه .  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما   ؛

فلتخم و يراتفگ  رد  امش  « ؛  (6) ٍِفلَتُْخم » ٍلْوَق  یَفل  ْمُکَّنإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش ؛ فالتخا  لوق   - 58
 : دیامرف یم  دیتسه ، » نوگانوگ 

(7) دندومن .  فالتخا  اهنآ  داد ؛ ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  نوچ  هک  تسا  نآ  دوصقم 

 . 39/25 ح7 راونألا :  راحب  - 1
 . هیآ 51 هّقاح ،  هروس  - 2

 . 380/4 ح1 و2 ناهرب :  ریسفت  - 3
 . هیآ 8 و 9 دلب ،  هروس  - 4

 . 798/2 ح4 تایآلا :  لیوأت  - 5
 . هیآ 8 تایراذ ،  هروس  - 6

 . تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  زا  231/4 ح3 » ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  دننامه  - 7
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وا راکـشآ ،  ای  دییامن  ناهنپ  ار  ناتدوخ  راتفگ  « ؛  (1) ِروُدُّصلا » ِتاِذب  ٌمیلَع  ُهَّنإ  ِِهب  اوُرَهْجا  ِوَأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِسَأَو   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  و 
 : دیامرف یم  تسا ، » هاگآ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  هب 

 . دیا هدومن  ناهنپ  ترضح  نآ  يارب  ییاه  ینمشد  اه و  هنیک  هچ  هک  دناد  یم  تسا و  هاگآ  امش  نطاب  زا  لاعتم  يادخ  ینعی 

 : دومرف میدروآ ، » نانآ  رب  مه  رس  تشپ  ار  نآرق  تایآ  ام  « ؛  (2) َلْوَْقلا »  ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََقلَو   » هفیرش هیآ  دروم  رد  و 

(3) میدروآ .  یماما  زا  سپ  ار  یماما  هک  تسا  نیا  شیانعم 

يادخ « ؛  (4) َنایَْبلا » ُهَمَّلَع  َناـْسنِْإلا ×  َقَلَخ  َنآْرُْقلا ×  َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا ×   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ناـسنا ؛   - 59
 : دیامرف یم  تخومآ ، » ار  نایب  وا  هب  و  دیرفآ ×  ار  ناسنا  دومرف ×  میلعت  ار  نآرق  هک  نامحر × 

(5) تخومآ .  وا  هب  ار  مدرم  جاتحیام  همه  ناحبس  يادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناسنا »  » زا روظنم 

اِمل ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَِّرللَو  ِِهَّلل  اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یگدـنز ؛  تاـیح و   - 60
تایح هک  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دیهد  خساپ  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  (6) ْمُکییُْحی »

 : دیامرف یم  دناوخ ، » یم  دشخب ،  یم  یگدنز  و 

يدـبا و تایح  بجوم  ترـضح ،  نآ  تیالو  انامه  هک   ) هدـش لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیـالو  هب  عجار  هفیرـش  هیآ  نیا 
(7) دشاب . ) یم  یمئاد  تداعس 

 . هیآ 13 کلم ،  هروس  - 1
 . هیآ 51 صصق ،  هروس  - 2

 . 420/1 ح 14 تایآلا :  لیوأت  - 3
 . 1 هیآ 4 -  نامحرلا ،  هروس  - 4

(. توافت یکدنا  اب   ) نمض ح2  630/2 تایآلا :  لیوأت  - 5
 . هیآ 24 لافنا ،  هروس  - 6

 . 248/8 ح 349 یفاکلا :  - 7

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1310 
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« ٍمیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تراجت ؛   - 61
، »!؟ دشخب یم  ییاهر  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  (1)

 : دیامرف یم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . هباتک یف  یلاعت  هَّللا  ّلد  یّتلا  میلألا  هَّللا  باذع  نم  هیجنملا  هحبرملا  یمظعلا  هراجتلا  انأ 

رد هک  دنوادخ  هک  یتراجت  دیبای ؛ یم  ییاهر  لاعتم  يادخ  كاندرد  باذع  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  يروآدوس  گرزب  تراجت  نآ  منم 
(2) تسا .  هدومرف  یئامنهار  نآ  هب  شباتک 

زا دنک و  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  سک  ره  و  « ؛  (3) ِهْقَّتَیَو » َهَّللا  َشْخَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  رسیفت  رد  ساّبع  نبا  و 
 : دیوگ دنک ، » هشیپ  اوقت  دسرتب و  دنوادخ 

(4) تسا .  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شرافس ؛  ّتیصو ،   - 62

 : دومرف دومن و  یحو  نم  يارب  لاعتم  دنوادخ  مدش  هداد  ریس  اهنامسآ  رد  هک  یبش  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

وهو کّیـصو  ّیلع  دّمحم ،  ای  میحرلا .  نامحرلا  هداهـشلاو ،  بیغلا  ملاع  انأ  ّالإ  هلإ  هَّللا ال  انأ  دّمحم ،  ای  کّیـصو ،  ّیلع  دّـمحم !  ای 
ًائیش همتکت  نأ  کل  سیلو  مهمّلکت ،  یّتلا  ّهبادلا  وهو  ءایـصوألا ،  نم  هحور  ضبقأ  نم  رخآو  نیّیـصولا ،  نم  هقاثیم  تذخأ  نم  لّوأ 

 . هب میلع  ّیلعو  ّالإ  مارح  وأ  لالح  نم  تقلخ  ام  یملع ،  نم 

 . هیآ 10 ّفص ،  هروس  - 1
(. ظافلا رد  توافت  اب   ) 330/4 ح1 ناهرب :  ریسفت  - 2

 . هیآ 52 رون ،  هروس  - 3
 . 145/3 ح4 ناهرب :  ریسفت  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1311 
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هدنشخب راکشآ ،  ناهن و  ياناد  تسین ،  نم  رج  يدوبعم  هک  ییادخ  منم  دّمحم !  يا  تسوت ،  نیـشناج  ّیـصو و  یلع ،  دّمحم !  يا 
 . منابرهم و 

یـسک نیرخآ  و  ما ،  هتفرگ  نامیپ  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ءایـصوا  نایم  زا  وا  تسوت ،  ّیـصو  نیـشناج و  یلع ،  دّـمحم !  يا 
يزیچ وت  هک  تسین  راوازـس  دیوگ ،  یم  نخـس  مدرم  اب  هک  تسا  يا  هدـنبنج  ّهباد و  نامه  وا  میامن ،  یم  ضبق  ار  شحور  هک  تسا 

(1) تسا .  هاگآ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نآ  زج  مدیرفاین  ار  مارح  لالح و  زا  يزیچ  ییامن ،  ناهنپ  وا  هب  تبسن  ارم  ملع  زا 

نامیا هک  یناـسک  يا  « ؛  (2) ًهَّفاک » ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ْملِـس ؛   - 63
 : دیامرف یم  دییآرد ،» یتشآ  حلص و  رد  یگمه  دیدروآ !

 . تسا ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ناماما  تیالو  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  ْملِس »  » زا روظنم 

 . اهورکنتالو هّفاک  اهولبقأ  دومرف :  سپس 

(3) دینکن .  راکنا  ار  نآ  و  دیروآ ،  يور  نانآ  تیالو  هب  یگمه 

هکیناسک هدومن و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  « ؛  (4) َنُونِسُْحم » ْمُه  َنیذَّلاَو  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنإ   » هفیرش هیآ  هب  عجار  و 
: دومرف دنراکوکین ،»

 . دنتسه ترضح  نآ  زا  سپ  ناماما  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هیآ ، نیا  زا  دارم 

 : دومرف دش ، » دهاوخ  هداد  شاداپ  نارکاش  هب  يدوز  هب  « ؛  (5) َنیرِکاَّشلا » يِزْجَنَسَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  و 

(6) دومن .  يرازگرکش  شتدابع  وا و  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دوصقم 

 . تسا هدش  لقن  377/18 ح 82 و 68/53 ح 65 » راونألا :  راحب   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . هیآ 208 هرقب ،  هروس  - 2

 . 208/1 ح6 3 و 12 ناهرب :  ریسفت  - 3
 . هیآ 128 لمن ،  هروس  - 4

 . هیآ 145 نارمع ،  لآ  هروس  - 5
 . 319/1 ح5 ناهرب :  ریسفت  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1312 
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زا رگا  اـّما  و  « ؛  (1) ِنیمَْیلا » ِباحْـصَأ  ْنِم  َناک  ْنإ  اَّمأَو   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ :  ریثک  نیمی ؛   - 64
 : دومرف دشاب ، » نیمی  باحصا 

(2) دنتسه .  ترضح  نآ  نایعیش  نامه  نیمی » باحصا  و   ، » مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  نیمی »  » زا روظنم 

ُّنَظ َِکلذ  ًالِطاب  امُهَْنَیب  امَو  َضْرْألاَو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام   » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  ریـصبوبا  نامـسآ ؛   - 65
« ، دـندیزرو رفک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  میدـیرفاین ؛ هدوهیب  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  « ؛  (3) اوُرَفَک » َنیذَّلا 

 : دومرف

نآ نادـنزرف  زا  ناماما  ینعی  ود » نآ  نیبام  و   » تسا مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نیمز »  » تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  یحدـم  نامـسآ » »
 . تسا مالسلا  مهیلع  ترضح 

(4) ُُهلَمَع » َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  زا  دیوگ :  یلامث  هزمحوبا  نامیا ؛   - 66
 : دومرف ترضح  مدیسرپ ،  ددرگ ، » یم  هابت  وا  لامعا  دنک  راکنا  دروایب  نامیا  دیاب  هک  ار  هچنآ  سک  ره  و  « ؛

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نامیا »  » زا دوصقم 

نآ داد و  رارق  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ  نکیل  و  « ؛ » ْمُِکبُوُلق یف  ُهَنَّیَزَو  َنامیْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکلَو   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  و 
 : دومرف داد ، » تنیز  امش  بولق  رد  ار 

 ، تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامیا »  » زا روظنم 

نآ نانمشد  تیالو  دوصقم  داد ، » رارق  امش  ترفن  دروم  ار  نایصع  قسف و  رفک و  و  « ؛  (5) َنایْصِْعلاَو » َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلإ  َهِرَکَو  »
؛  تسا ترضح 

 . هیآ 90 هعقاو ،  هروس  - 1
 . 285/4 ح4 ناهرب :  ریسفت  - 2

 . هیآ 27 هروس ص ،  - 3
 . هیآ 5 هدئام ،  هروس  - 4

 . هیآ 7 تارجح ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1313 
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(1) دندومن . ) بصغ  ار  شترضح  ّقح  و   ) دنتفرگ یشیپ  وا  رب  هک  یناسک 

يْوقَّتلا َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأَو   » هفیرـش هیآ  رد  اوقت  هملک  يانعم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دـیوگ :  کـلام  اوقت ؛  هملک   - 67
؟  تسیچ دـندوب » نآ  لها  رت و  هتـسیاش  یـسک  ره  زا  ناـنآ  دومن و  مزلم  اوقت  تقیقح  هب  ار  ناـنآ  و  « ؛  (2) اهَلْهأَو » اِهب  َّقَحَأ  اُوناـکَو 

 : دومرف ترضح 

(3) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نامه 

؛  (4) اِهلْهَأ » یلِإ  ِتانامْألا  اوُّدَُؤت  ْنأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنإ   » هفیرش هیآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـصب  وبا  تناما ؛   - 68
 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  دیهدب ، » شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ  «

 . مالسلا مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  هل  هعیبلاب  دهعلا  نم  مهیلع  ذخأ  امو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هیالو  هَّللاو !  یه 

وا و اب  هک  مدرم  زا  هدش  هتفرگ  نامیپ  هک  تسا  نامه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نامه  تناما ) ! ) ادخ هب  دـنگوس 
.دنیامن (5) تعیب  مالسلا  مهیلع  وا  نادنزرف  زا  رگید  ناماما 

یناسنا ره  « ؛  (6) ٌدیهَشَو » ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاجَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  رباج  قئاس ؛   - 69
 : دومرف ترضح  مدیسرپ ؟  تسا ، » نیما  هاوگ  هدنهد و  قوس  وا  هارمه  هب  دوش  یم  رشحم  دراو  یتقو 

(7) تسا .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیهش »  » تسا و مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  قئاس » »

 . 206/4 ح 2 و 6 ناهرب :  ریسفت  - 1
 . هیآ 26 حتف ،  هروس  - 2

 . 180/24 ح 13 راونألا :  راحب  595/2 ح 8 ،  تایآلا :  لیوأت  - 3
 . هیآ 58 ءاسن ،  هروس  - 4

 . تسا هدش  لقن  276/23 ح 8  راونألا :  راحب  رد  تیاور  نیا  ریظن  - 5
 . هیآ 21 هروس ق ،  - 6

 . 352/23 ح 72 راونألا :  راحب  609/2 ح2 ،  تایآلا :  لیوأت  - 7

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  تماص  وبا  تعاس ؛   - 70

 . تاعاسلا کلت  نم  هعاس  فرشأ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنإو  هعاس ،  هرشع  اتنثا  راهنلاو  لیللا  ّنإ 

 . تسا تاعاس  نآ  زا  تعاس  نیرت  فیرش  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسار  هب  هک  تسا  تعاس  هدزاود  زور  بش و  انامه 

 : دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  تسا  نیا  و 

 . (1) ًاریعَس » ِهَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأَو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب  »

« میا هدرک  هّیهت  رو  هلعش  یشتآ  دنک ، بیذکت  ار  تمایق  هک  یسک  يارب  ام  و  دندرک ، بیذکت  ار  زیخاتـسر  زور  تمایق و  نانآ  هکلب  »
(2) . 

« ، دراد تلادع  هب  مایق  هک  یلاح  رد  « ؛  (3) ِطْسِْقلِاب » ًاِمئاق   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  رباج  طسق ؛   - 71
 : دومرف

هوعاطأ نإ  یلاعت ، هَّللا  نیبو  مهنیب  ّقحلا  میقی  ًاطـسقو ، سانلا  نیب  ًالدع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأل  یلاعت  هَّللا  هماقأ  لدعلا ،  طسقلا » »
.مهاده

مدرم نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  هماقا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  طّـسوت  لاـعتم  دـنوادخ  هک  لدـع ،  ینعی  طـسق » »
تیاده دنرب ،  نامرف  هدومن و  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  مدرم  رگا  دیامن ،  هماقا  لاعتم  يادخ  مدرم و  نایم  ار  ّقح  ات  دیامن  داد  لدع و 

(4) دش .  دنهاوخ 

ْنَم َنوُمَْلعَتَـسَف   » هفیرـش هیآ  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ :  یـسانک  صفح  فارحنا ؛  زا  رود  لدـتعم و  هار   - 72
تیاده یـسک  هچ  تسار و  هار  باحـصا  زا  یـسک  هچ  هک  دـیناد  یم  يدوز  هب  سپ  « ؛  (5) يدَتْها » ِنَمَو  ِّيِوَّسلا  ِطارِّصلا  ُباحْـصأ 

 : دومرف نآ  ریسفت  هب  عجار  دومن و  یم  توالت  ار  تسا »؟ هتفای 

 . هیآ 11 ناقرف ،  هروس  - 1
 . 157/3 ح3 ناهرب :  ریسفت  - 2
 . هیآ 18 نارمع ،  لآ  هروس  - 3

 . تسا هدش  لقن  204/23 ح 51 » راونألا :  راحب   » و 165/1 ح 18 » یشاّیع :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 4
 . هیآ 135 هط ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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زا ندومن  يوریپ  ترضح و  نآ  تیالو  هلیسو  هب  دبای  تیاده  هک  نآ  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامه  يوس ،» طارـص  »
(1) تسا .  راوگرزب  نآ 

ْمُکُؤام َحَبْـصأ  ْنإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ :  جاّرد  نب  لـیمج  اراوگ ؛  بآ   - 73
رارق امـش  سرتسد  رد  اراوگ  بآ  دناوت  یم  یـسک  هچ  دور  ورف  امـش  نیمزرـس  بآ  رگا  وگب : « ؛  (2) ٍنیعَم » ٍءاِمب  ْمُکیتْأَـی  ْنَمَف  ًارْوَغ 

 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  دهد ، »؟

؟  هیف متفلتخا  ام  مکل  نّیبی  هدعب ،  نم  مامإب  مکیتأی  نمف  مکمامإ  مکنع  یلاعت  هَّللا  بهذأ  نإ  متیأرأ 

رد هک  ار  یلئاسم  ات  دروآ  اوشیپ  ماما و  امـش  يارب  یـسک  هچ  درادرب  نایم  زا  ار  امـش  ماما  لاعتم  يادخ  هاگ  ره  هک  دیراد  نامگ  ایآ 
(3) دیامن !؟ نایب  دیراد ، فالتخا  نآ 

زا و  « ؛  (4) ْمُکِّبَر » ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُا  ام  َنَسْحَأ  اوُعَبَّتاَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـصبوبا  نسحا ؛   - 74
 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  دینک ، » يوریپ  دیآ ، یم  دورف  امش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هک  ییاهروتسد  نیرتهب 

.هّمُالا حلاصم  نم  هیف  یلاعت  هَّللا  ملع  امو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هیالو  یه 

(5) دناد .  یم  ار  تّما  تحلصم  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  زا  يوریپ  روظنم 

هب دنگوس  و  « ؛  (6) دوُهْشَمَو » ٍدِهاشَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریثک  نب  نامحرلادبع  دوهـشم ؛   - 75
 . مدیسرپ دوهشم ،» دهاش و 

 . تسا هدش  لقن  رباج  زا  323/1 ح 24 و 25 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . هیآ 30 کلم ،  هروس  - 2

 . تسا هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  ییحی  زا  708/2 ح 15 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 3
 . هیآ 55 رمز ،  هروس  - 4

 . 194/24 ح 14 راونألا :  راحب   ، 250/2 یمق :  ریسفت  - 5
 . هیآ 3 جورب ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دومرف ترضح 

(1) تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دوهشم »  » ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهاش » »

اهنآ زا  و  « ؛  (2) َنُولِدْعَی » ِِهبَو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌهَُّما  انْقَلَخ  ْنَّمِمَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ :  هزمح  تُّما ؛   - 76
 : دیامرف یم  دنیامن ، » یم  تلادع  يارجا  قح  هب  و  دننک ، یم  تیاده  قح  يوس  هب  یهورگ  میدیرفآ  هک 

هیآ رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  نانچ  دیمان ،  تّما  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تّما »  » زا روظنم 
.دیمان (4) تّما  ادخ » نامرف  عیطم  دوب  یتّما  ییاهنت  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  انامه  « ؛  (3) ِِهَّلل » ًاِتناق  ًهَُّما  َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   » هفیرش

نک و ارادم  اهنآ  اب  « ؛  (5) ِفْرُْعلِاب » ُْرمْأَو  َْوفَْعلا  ِذُخ   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  باّطخوبا  فرُع ؛   - 77
 : دومرف نک ، » توعد  اه  یکین  هب 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نامه  اهیکین »  » زا دارم 

 : دومرف نادرگب ، » يور  نانادان  زا  و  « ؛  (6) َنیلِهاْجلا » ِنَع  ْضِرْعَأَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  و 

 . یلاعت هَّللا  نم  ّقح  اّهنأ  مهملع  عم  اهولبقی  ملو  هتیالو  اوکرت  نیّذلا 

يوس زا  تسا و  ّقح  ترـضح  نآ  تیالو  دنتـسناد  یم  هکنیا  اب  هدومن و  كرت  ار  شترـضح  تیـالو  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنادان ) )
(7) دنتفریذپن .  ار  نآ  لاح  نیا  اب  تسا ،  لاعتم  دنوادخ 

َّنِإ  » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  رباج  تماقتسا ؛   - 78

 . 285 ح 7 رابخألا :  یناعم  425/1 ح 69 ،  یفاکلا :  - 1
 . هیآ 181 فارعا ،  هروس  - 2

 . هیآ 120 لحن ،  هروس  - 3
دنس اب  53/2 ح 4 » ناهرب :  ریسفت   » رد مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  نارمح  زا  42/2 ح 120 » یشاّیع :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 4

 . تسا هدش  لقن  يرگید 
 . هیآ 199 فارعا ،  هروس  - 5
 . هیآ 199 فارعا ،  هروس  - 6

55/2 ح ناهرب :  ریـسفت   » رد مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یلعألا  دبع  زا  43/2 ح 127 ، » یشاّیع :  ریـسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 7
 . تسا هدیدرگ  لقن  « 4
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ام راـگدرورپ  دـنتفگ : هک  ناـنآ  یتسار  هب  « ؛  (1) اُونَزْحَتالَو » اُوفاـخَتال  ْنَأ  ُهَِکئـالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا 
دومرف ترضح  مدیسرپ ؟  دیشابن ، » نیگمغ  دیسرتن و  هک : دنیآ  یم  دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  دندومن ، تماقتسا  سپس  تسا ، دنوادخ 

:

(2) تسا .  هدش  لزان  شنایعیش  ترضح و  نآ  نادنزرف  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا 

اُولِمَعَو ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   » هفیرـش هیآ  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  نانـس  نب  هَّللادـبع  فلختـسم ؛   - 79
ياهراک هدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  « ؛  (3) ْمِِهْلبَق » ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  یف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا 

هفیلخ ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه  داد ،  دـهاوخ  رارق  نیمز  يور  رد  نارمکح  ار  اهنآ  ًامتح  هک  هداد  هدـعو  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش 
 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  داد ، » رارق  نیمز  يور 

يذَّلا ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو   : » دومرف تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  شنادـنزرف  زا  ناـماما  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  نأـش  رد  هیآ  نیا 
ّتینما و هب  ار  اهنآ  سرت  و  دومن ، دـهاوخ  اجرب  اپ  هدیدنـسپ  نانآ  رب  هک  ینید  و  « ؛  (4) ًاْنمَأ » ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا 

(5) تسا .  هیلع ) هَّللا  تاولص   ) مئاق ترضح  روهظ  دنمهوکش  نارود  نآ ، زا  دوصقم  درک ، » دهاوخ  لّدبم  شمارآ 

ن، « ؛  (6) َنوُرُطْسَی » امَو  ِمَلَْقلاَو  ن   » هفیرش هیآ  ریسفت  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما  زا  دیوگ :  لیـضف  نب  دّمحم  ملق ؛   - 80
 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  دسیون ، » یم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس 

 . هیآ 30 تلّصف ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  ریصب  وبا  زا  110/4 ح 8 » ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 2

 . هیآ 55 رون ،  هروس  - 3
 . هیآ 55 رون ،  هروس  - 4

 . 368/1 ح 21 تایآلا :  لیوأت  - 5
 . هیآ 1 ملق ،  هروس  - 6
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(1) تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ملق »  » ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ن »  » زا دوصقم 

« ِءامَّسلا یف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک   » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  دیزی  نب  رمع  هرجش ؛  عرف   - 81
 . مدیسرپ تسا ، » نامسآ  رد  شا  هخاش  تباث و  نیمز  رد  شا  هشیر  هک  يا  هزیکاپ  تخرد  دننامه  « ؛  (2)

 : دومرف ترضح 

مهملعو اهناصغأو ،  اهعرف  مالسلا  مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هرجشلا 
 . اهیف هقرو  قروتف  دلویل  ّهن  أو  هرجشلا ،  کلت  نم  هقرو  طقسیف  تومیل  نمؤملا  ّنإو  اهقرو ،  مهتعیشو  اهرمث ، 

هنت و مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  ناماما  نانمؤم و  ریما  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامه  تخرد » »
.تسا نآ  ياه  گرب  ترضح  نآ  نایعیش  نآ و  هویم  هرمث و  ناشیا  نارک ) یب   ) شناد ملع و  و  نآ ،  ياه  هخاش 

رد یگرب  دوش  یم  ّدلوتم  نانمؤم  زا  یکدوک  هک  یماگنه  و  دـتفا ،  یم  تخرد  نآ  زا  یگرب  دور  یم  ایند  زا  ینمؤم  یتقو  یتسار  هب 
 . دیور یم  تخرد  نآ 

 : دومرف دهد ، » یم  شراگدرورپ  نذا  هب  ار  دوخ  هویم  نامز  ره  » ؛  (3) اهِّبَر » ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اهَلُُکا  یتُْؤت   » زا روظنم  و 

 . هنع لئسی  نیح  ّلک  یف  مامإلا  ملع  نم  سانلا  یلإ  جرخی  ام 

(4) دسر .  یم  دنسرپ ،  یم  هلأسم  هک  ماگنه  نآ  رد  نایعیش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هیحان  زا  هک  مارح ) لالح و  زا   ) تسا یبلاطم 

« ًاقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْـسََأل  ِهَقیرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأَو   » هفیرـش هیآ  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ :  هزمح  وبا  هقیرط ؛   - 82
هار نآ  رد  نانآ  رگا  هکنیا  و  « ؛  (5)

 . 710/2 ح1 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 24 و 25 میهاربا ،  هروس  و 3 .  - 2

-3
رد یتوافت  كدـنا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیزی ،  نب  رمع  زا  و 141 ح7 » ح 6   140/24 راونـألا :  راـحب   » رد تیاور  نیا  - 4

 . تسا هدش  لقن  ظافلا 
 . هیآ 16 ّنج ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1319 
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278 ص :

 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  مییامن ، » یم  ناشباریس  اراوگ  بآ  اب  دنزرو  تماقتسا 

 . هدعب نم  ءایصوألاو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّبح  هقیرطلا » »

(1) تسا .  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نانیشناج  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نتشاد  تسود  هقیرط » »

هب وگب : « ؛  (2) ِبُویُْغلا » ُماّلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  ّیبَر  َّنِإ  ُْلق   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  ریـصبوبا  ّقح ؛   - 83
 : دومرف تساهبیغ ، » ياناد  وا  هک  دنکفا ، یم  ناربمایپ ) لد  رب   ) ار قح  نم  راگدرورپ  هک  یتسار 

 . مالسلا مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّقحلا 

 . تسا مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  قح ، 

 : دومرف تسیچ ؟  دش ، » دوبان  لطاب  دمآ و  قح  « ؛  (3) ُلِطاْبلا » َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاج   » هفیرش هیآ  ریسفت  مدرک :  ضرع 

 . تسا مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  هدعو  قح  مامإلا ؛  دعوم  ّقحلا 

« ، دـنز یم  لـطاب  قـح و  رب  لـثم  نینچ  نیا  دـنوادخ  « ؛  (4) َلِطاْبلاَو » َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  مدرک : ضرع 
 : دومرف تسیچ ؟ 

 . هّودع لطابلاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّقحلا 

 . تسوا نمشد  لطاب ،  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ّقح ، 

 : مدیسرپ هفیرش  هیآ  نیا  هب  عجار 

 . (5) اهکرتب » -  ْرُفْکَْیلَف -  َءاش  ْنَمَو  مالسلا -  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالوب  ینعی  ْنِمُْؤْیلَف -  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو  »

 . 110/24 ح 21 راونألا :  راحب  - 1
 . هیآ 48 أبس ،  هروس  - 2

 . هیآ 81 ءارسا ،  هروس  - 3
 . هیآ 17 دعر ،  هروس  - 4

 . هیآ 29 فهک ،  هروس  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1320 
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279 ص :

بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هب  ینعی  دومرف ) :  ( ؛ » دروایب نامیا  دـهاوخ  یم  سک  ره  تسا ، ناـتراگدرورپ  بناـج  زا  قح  نیا  وگب :  »
« . نآ نتفریذپن  اب  دومرف ) :  « ) ددرگ رفاک  دهاوخ  یم  سک  ره  و  « ؛  مالسلا امهیلع 

 : مدیسرپ هیآ  نیا  هب  عجار  شترضح  زا  زاب 

؛  (1) َنوُهِراک » ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأَو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  َْلب  »

ار ترـضح  نآ  تیـالو  اـهنآ  رتشیب  ینعی )  :[ ) دومرف « ، ] دـنراد تهارک  قح  زا  ناـشرتشیب  یلو  هدروآ ؛  ناـنآ  يارب  ار  قح  وا  هکلب  »
(2) دنراد .  یمن  تسود 

؛  (3) ِِهب » اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأَو   » هفیرش هیآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما  زا  دیوگ :  لیـضف  نب  دّمحم  رگتیاده ؛   - 84
 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  میدروآ ، » نامیا  نآ  هب  مدینش  ار  نآرق  تیاده  ام  هک  یماگنه  «و 

نَم مالسلا ،  مهیلع  هّمئألا  هدالوأو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هیالو  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مهیلع  زعوأ  ام  يدهلا » »
 . (4) ًاقَهَر » الَو  ًاسَْخب  ُفاخَی  الَف   » همایقلا موی  اهب  یتأو  اهلبق 

نایاوشیپ مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  عجار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتاراشا  يده »  » زا روظنم 
 ، ددرگ زیخاتسر  يارحـص  دراو  نآ  اب  دریذپب و  ار  نآ  هک  ره  دوب ،  هدینامهف  نانآ  هب  ار  بلطم  نیا  هدیناسر و  تُّما  هب  شنادنزرف  زا 

« . دسرت یمن  یمتس  چیه  زا  یناصقن و  نایز و  چیه  زا  »

؟  لیوأت ای  تسا  لیزنت  هیآ  نیا  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار 

(5) تسا .  لیوأت  هکلب  دومرف : 

هک دنتسه  یناسک  نانآ  « ؛  (6) ْهِدَْتقا » ُمُهیدُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیذَّلا  َِکئلُوا   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  هب  عجار  رـسای  نب  راّمع  يدتقم ؛   - 85
، درک ناشتیاده  دنوادخ 

 . هیآ 70 نونمؤم ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  « 61/3 بقانملا :   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 2

 . هیآ 13 ّنج ،  هروس  - 3
 . هیآ 13 ّنج ،  هروس  - 4

 . تسا هدش  لقن  392/4 ح 1 » ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 5
 . هیآ 90 ماعنا ،  هروس  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1321 
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280 ص :

 : دیوگ نک ، » ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ 

هب هلیـسو  نیدب  دنیامن ،  لمع  ناشنانخـس  هب  هدومن و  ادتقا  مالـسلا ) مهیلع  يدـه  همئا   ) نانآ هب  مدرم )  ) ات داد  نامرف  لاعتم  دـنوادخ 
زا نایاوشیپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  رد  بلاطم  نیا  همه  و  دنبای ،  تاجن  هتـشگ و  راگتـسر  اهنآ  راتفر  رادرک و  زا  يوریپ  ببس 

 . تسا راکشآ  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف 

لقن مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  فوؤر  ياوشیپ  دیوگ :  داّمح  تمحر ؛  هب  هدیدرگ  صوصخم   - 86
دوـخ تمحر  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  « ؛  (1) ُءاشَی » ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی   » هفیرـش هیآ  رـسیفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـنک  یم 

 : دومرف دنادرگ ، » صوصخم 

دّمحمل هروخذـم  هدـنع  نوعـستو  هعـست  همحر ،  هئام  هَّلل  ّنإ  مالـسلا ،  مهیلعو  هیلع  امهترتعو  هّیـصوو  هَّللا  ّیبن  همحرلاـب  نوّصتخملا 
.نیدّحوملا رئاس  یلع  طوسبم  دحاو  ءزجو  مالسلا  مهیلعو  هیلع  امهترتعو  ّیلعو 

هب دنتسه .  مالسلا  امهیلع  راوگرزب  ود  نآ  ترتع  وا و  نیشناج  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  قح ،  تمحر  هب  ناگدیزگرب 
مالـسلا مهیلع  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  یلع و  دّـمحم ،  يارب  نآ  دروـم  هن  دوـن و  هک  تسا  تمحر  دـص  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار 

(2) تسا .  هدیدرگ  شخپ  ناتسرپ  اتکی  ریاس  رب  دروم  کی  هدش و  هریخذ 

هیلع یلع  تیالو  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  اـجنآ  رد  ملـسو ؛  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  راـتفگ  ینعی  فلتخم ؛  لوق   - 87
 . تسا هدومرف  یحو  وا  هب  مالسلا 

نیا شدوصقم  دش ، » نادرگ  ور  دوبن  هتسیاش  هک  سک  ره  نآ  زا  « ؛  (3) َِکُفا » ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی   : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  نیا  و 
(4) دیامن .  یم  شتآ  لخاد  ار  وا  دزرو  تفلاخم  هداد  نامرف  لاعتم  يادخ  هچنآ  رد  یسک  ره  هک  تسا 

 . هیآ 105 هرقب ،  هروس  - 1
(. ظافلا رد  توافت  یکدنا  اب   ) 140/1 ح 2 ناهرب :  ریسفت  - 2

 . هیآ 9 تایراذ ،  هروس  - 3
هیالو نع  کُفا  نم  ینعی  دندومرف :  روکذم  هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   . 96/3 بقانملا :  614/2 ح2 ،  تایآلا :  لیوأت  - 4

 . دوش یم  هتشادزاب  وا  زا  تشهب  دنک  يراددوخ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  یسک  هّنجلا ؛  نع  کُفا  مالسلا  هیلع  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1322 
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281 ص :

 : دیوگ جاّجح  نب  نامحرلادبع  هّنئمطم ؛  سفن   - 88

يدابِع یف  یلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم ×  ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلإ  یعِجْرِإ  ُهَِّنئَمْطُْملا ×  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » هفیرش تایآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 × تسا دونشخ  یـضار و  وت  زا  وا  وا و  زا  وت  هک  يآ  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  نئمطم ×  یـسدق  سفن  يا  « ؛  (1) یتَّنَج » یلُخْداَو  × 

 : دیامرف یم  وش ، » نم  تشهب  دراو  و  يآ ×  رد  نم  ّصاخ  ناگدنب  فص  رد  سپ 

 . اهّودع یف  تأر  امیف  هّیضرمو  اهّیلو ،  یف  تأر  امب  هیضار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  سفن  ینعی 

زا  ) هچنآ تسا و  دونـشخ  دـنیب  یم  ماقم ) معن و  زا   ) شدوخ تسود  رد  هچنآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سفن  دوصقم 
(2) تسا .  دونشخ  دنیب ،  یم  دوخ  نمشد  رد  باذع ) یتسپ و 

 : دیوگ نامیلس  نب  دوواد  مامإ ؛   - 89

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  نم  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
« ، مینک یم  توعد  ناشنایاوشیپ  اب  ار  اه  هورگ  همه  اـم  هک  يزور  « ؛  (3) ْمِهِمامِِإب » ٍسانُا  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی   » هفیرش هیآ  هب  عجار  ملـسو 

 : دندومرف

 ، ناشنامز ماما  اب  یتُّما  ره  تمایق  زور  هک  تسا  هدش  لزان  ترـضح  نآ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا 
(4) دنوش .  یم  هدناوخ  ارف  ناشربمایپ  ّتنس  ناشراگدرورپ و  باتک 

 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 

 . نیدلا بوسعیو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نینمؤملاریمأو  نیقّتملا  مامإو  نیّیصولا  دّیس  تنأ  ّیلع !  ای 

 . 27 هیآ 30 -  رجف ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  ملاس  نب  نامحرلادبع  زا  795/2 ح 6 » تایآلا :  لیوأت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 2

 . هیآ 71 ءارسإ ،  هروس  - 3
 . 65/3 بقانملا :  282/1 ح 16 ،  تایآلا :  لیوأت  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1323 
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 . یتسه نید  گرزب  سیئر  نادیفس و  ور  ربهر  نانمؤم ،  ریما  ناراگزیهرپ ،  ياوشیپ  نانیشناج ،  ياقآ  وت  یلع !  يا 

؟  دیتسین مدرم  همه  ياوشیپ  ماما و  امش  رگم  ادخ !  لوسر  يا  دش :  هتفگ 

 : دندومرف ترضح 

مهملظتو لدعلاب ،  سانلا  یف  نوموقی  یتیب ،  لهأ  نم  سانلا  یلع  هّمئأ  يدعب  نم  نوکیس  نکلو  نیعمجأ ،  سانلا  یلإ  هَّللا  لوسر  انأ 
مهملظ یلع  ناعأو  مهملظ  نمو  الأ  یناقلیسو ،  یعمو  یّنم  وهف  مهقّدصو  مهعبتاو  مهالاو  نمف  الأ  مهعابتأو .  مهعایشأو  رفکلا  هّمئأ 

 . يرب ء هنم  انأو  یعم  الو  یّنم  سیلف  مهبّذکو ، 

نایم رد  ناشیا  دوب ،  دنهاوخ  مدرم  رب  یناماما  منادناخ  زا  نم ، زا  سپ  یلو  ما ؛  هدش  هداتـسرف  مدرم  همه  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  نم 
 . دنیامن یم  متس  اهنآ  رب  ناشناوریپ  رفک و  ناماما  یلو  دننک ،  یم  مایق  لدع  اب  مدرم 

ارم دوب و  دـهاوخ  نم  اب  تسا و  نم  زا  دـیامن  ناشقیدـصت  دـنک و  يوریپ  اهنآ  زا  درادـب و  تسود  ار  اـهنآ  سک  ره  دیـشاب !  هاـگآ 
 . درک دهاوخ  تاقالم 

تسین و نم  زا  دیامن  بیذـکت  ار  نانآ  دـنک و  يرای  اهنآ  هب  متـس  رد  ار  نارگمتـس  دـیامن و  متـس  نانآ  رب  سک  ره  و  دیـشاب !  هاگآ 
(1) مرازیب .  وا  زا  نم  دوب و  دهاوخن  نم  هارمه 

 : دیوگ کیرش  هدنزادنا ؛ ) خزود  هب  ( ؛  یقلم  - 90

هب ور  هفینحوبا  دـندش ،  دراو  هفینحوـبا  همربـش و  نبا  یلیل ،  یبا  نبا  هاـگان  دوـب .  راـضتحا  لاـح  رد  يو  مدوـب ، شمعا  نامیلـس  دزن 
زا زور  نیـسپاو  ترخآ و  ياـهزور  زا  زور  نیتـسخن  رد  نـآلا  وـت  هـک  ارچ  سرتـب !  ادـخ  زا  دّـمحمابا !  يا  تـفگ :  درک و  ناـمیلس 

توکـس اهنآ  دروم  رد  رگا  هک  يدومن  تیاور  ار  یثیداحا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هرابرد  وت  يا ،  هتفرگ  رارق  ایند  ياهزور 
 . دوب رتهب  وت  يارب  يدرک  یم  رایتخا 

 . منک هیکت  ات  دینک  مکمک  دوش ؟ یم  هتفگ  ینانخس  نینچ  نم  لثم  یتّیصخش  هب  ایآ  تفگ : شمعا 

 . 283/1 ح 19 تایآلا :  لیوأت  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1324 
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يارب يردخ  دیعـسوبا  زا  یجان ،  لّکوتم  وبا  هفینحابا !  يا  تفگ :  درک و  هفینحوبا  هب  ور  و  تسـشن ) داد و  هیکت  تساخرب و  هاگنآ  )
 : دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  نم 

 . امکّبحأو امکالاو  نم  هّنجلا  الخدأو  امکضغبأو ،  امکاداع  نم  رانلا  الخدأ  ّیلعلو :  یل  یلاعت  هَّللا  لوقی  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

هدومن و ینمشد  امش  اب  سک  ره  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نم و  هب  لاعتم  يادخ  دسر  یم  ارف  ریخاتـسر  زور  هک  ماگنه  نآ  رد 
 . دییامن شتشهب  دراو  هدومن  يوریپ  امش  زا  هتشاد و  تسود  ار  امش  هک  ره  دینک و  شخزود  دراو  هدیزرو ، هنیک  امش  هب  تبسن 

« . دینکفا خزود  رد  ار  دناعم  رفاک  ره  « ؛  (1) ٍدینَع » ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  یف  ایِْقلأ   » هفیرش هیآ  يانعم  تسا  نیا  و 

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ :  هک  هدش  لقن  یعبر  هیابع  زا  و 

 . کل اذهو  یل  اذه  لوقأ :  رانلاو  هّنجلا  مساق  انأ 

 . تسوت يارب  نآ  نم و  يارب  نیا  میوگ :  یم  خزود  هب  هک  خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  منم 

تیالو ربمایپ و  تّوبن  سک  ره  سپ  دننیـشن ،  یم  طارـص  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رذوبا و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ره « ؛ » ٍدینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  یف  ایِْقلَأ  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  تسا  نیا  دوش و  یم  هدـنکفا  خزود  هب  دـنک  راکنا  ارم 

« . دینکفا خزود  رد  ار  دناعم  رفاک 

.یندناعو یتیالو  دحج  نم  دینعلاو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هّوبن  دحج  نم  راّفکلا 

تیالو هک  تسا  یسک  دینع »  » هدرک و راکنا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تّوبن  هک  تسا  یـسک  راّفک »  » زا روظنم 
(2) تسا .  هدومن  ینمشد  نم  اب  هدرک و  راکنا  ارم 

هب عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  نارمح  نب  دّمحم  يرگید  تیاور  رد  و 

 . هیآ 24 هروس ق ،  - 1
 . 225/4 ح 11 و 226 ح 12 ناهرب :  ریسفت   ، 49 یفطصملا :  هراشب   ، 157/2 بقانملا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1325 
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 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  ٍدینَع ؛ » ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  یف  ایِْقلَأ   » هفیرش هیآ 

 . هَءارب هعم  ناک  نم  ّالإ  هیلع  زوجی  الف  طارصلا ،  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  فقو  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

هک نآ  زج  درادن  ار  نآ  زا  روبع  ّقح  سک  چیه  سپ  دتسیا ،  یم  طارص  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تمایق ،  زور 
 . دشاب یتارب  وا  هارمه  هب 

؟  تسیچ تارب  مدرک :  ضرع 

 . مالسلا مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالو  دومرف : 

 . مالسلا مهیلع  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو 

هیلع هدلوو  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  دـینَع » کتّوبنب و« راَّفَک » ِّلُک  مَّنَهَج  یف  ایِْقلَأ   ! » ّیلع ای  دّـمحم !  ای  دـنک :  یم  ادـن  قح  يدانم  هاگنآ 
.مالسلا مهیلعو 

مالـسلا مهیلع  شنادـنزرف  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  اـب  هدـیزرو و  رفک  وت  تّوبن  هب  سک  ره  دـیزادنیب  خزود  هب  یلع !  يا  دّـمحم !  يا 
(1) تسا .  هدومن  ینمشد 

؛  (2) ِهیقال » َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَفَأ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یلع  نب  دّمحم  راکزیهرپ ؛   - 91
 : دومرف دیسر ، » دهاوخ  نآ  هب  هک  میداد  ییوکین  هدعو  وا  هب  ام  هک  یسک  ایآ  »

یف هئایلوألو  هترتعلو  هل  هّنجلا  هدعوو  ایندلا ،  یف  هئادـعأ  نم  هل  مقتنی  نأ  یلاعت  هَّللا  هدـعو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دوعوملا 
 . هرخآلا

شنانمـشد زا  ایند  رد  وا  هلیـسو  هب  هدومرف  هدعو  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نامه  هدـش ؛  هداد  هدـعو 
(3) تسا .  هداد  تشهب  هدعو  ترخآ  رد  شناتسود  نادناخ و  وا و  هب  و  دریگب ،  ماقتنا 

ناقـساف دننامه  ار  ناراکزیهرپ  ای  « ؛  (4) ِراَّجُْفلاَک » َنیقَّتُْملا  ُلَـعَْجن  ْمَأ   : » دـیامرف یم  هک  تسا  زین  لاـعتم  يادـخ  شیاـمرف  رد  نیا  و 
«. میهد رارق  راکدب 

 . 609/2 ح 5 تایآلا :  لیوأت  - 1
 . هیآ 61 صصق ،  هروس  - 2

 . 422/1 ح 18 تایآلا :  لیوأت  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1326 
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 . هیآ 28 هروس ص ،  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1327 
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 . یمعلاو هاوادعلاب  مهیلع  اورهظت  نیّذلا  راّجفلاو  مهتّیّرذو ،  مالسلا  مهیلع  هّمئألاو  نیسحلاو  نسحلاو  ّیلع  نوقّتملاف 

اب هک  دنتـسه  یناسک  راّجف  و  نانآ .  نادـنزرف  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  نیـسح و  نسح و  یلع ،  زا :  دـنترابع  ناراکزیهرپ  نیارباـنب ، 
(1) دندومن .  هبلغ  اهنآ  رب  هناروکروک  ياه  ینمشد 

 : دومرف یم  توالت  نینچ  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  هبیش  یبا  نب  جرف  روصنم ؛   - 92

یلـص هَّللا  لوسر  ینعی  ِِهب -  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِّیبَّنلا  َقاثیم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإَو  »
 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  هّیصو  ینع   (2) ُهَّنُرُْصنََتلَو » ملسو –  هلآو  هیلع  هللا 

بناج زا  يربمایپ  امش  تیاده  يارب  سپـس  دیـشخب ، تمکح  باتک و  امـش  هب  هک  هاگنآ  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  نوچ  «و 
و ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ینعی  دیروایب -  نامیا  وا  هب  ات  درک  یم  قیدصت  ار  امش  تعیرـش  باتک و  هک  دمآ  ادخ 

 - . دییامن يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شنیشناج  ّیصو و  ینعی  دینک - » يرای  وا  زا 

 . همامإلاب مالسلا  هیلع  ّیلعلو  هّوبنلاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحمل  قاثیملا  هیلع  ذخأو  ّالإ  ًالوسر  الو  ًاّیبن  هَّللا  ثعبی  ملو  دومرف : 

تماـما ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  تّوبن  هب  وا  زا  هکنآ  زج  هدومرفن  ثوعبم  ار  یلوـسر  ربماـیپ و  چـیه  دـنوادخ 
(3) تفرگ .  نامیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

 : دیوگ يراصنا  میرم  وبا  رما ؛  نابحاص   - 93

یناسک يا  « ؛  (4) ْمُْکنِم » ِْرمَْألا  یلُواو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرـش هیآ  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
تعاطا ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک 

 . تسا هدش  لقن  46/4 ح 1 » ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . هیآ 81 نارمع ،  لآ  هروس  - 2

 . 116/1 ح 29 تایآلا :  لیوأت  - 3
 . هیآ 59 ءاسن ،  هروس  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف ترضح  مدیسرپ .  دینک ، » تعاطا  ناترما  نابحاص  لوسر و  زا  دینک و 

(1) تسا .  هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نایاوشیپ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا 

ٍهَکَرابُم ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یبلح  یلع  نب  دّمحم  هکرابم ؛  هرجـش  هنوتیز و   - 94
 : دومرف تسا ، » نوتیز  كرابم  تخرد  زا  نآ  ششخرد  هک  « ؛  (2) ٍهَنُوْتیَز »

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نوتیز »  » زا دوصقم 

 : دومرف تسیچ ؟  دشخب ، » یم  رون  نآ  تیز  « ؛  (3) ییُضی » اُهْتیَز  ُداکَی   » ریسفت مدرک :  ضرع 

 . ضرألا یف  رشتنی  هملع  رون  داکی 

(4) ددرگ .  یم  رشتنم  نیمز  هرک  رد  شملع  رون 

 : دیوگ رفعج  نب  ناملس  هناخ ؛   - 95

ره ارم و  ردام  ردـپ و  ارم و  اراگدرورپ !  » (5) ًانِمُْؤم » یْتَیب  َلَخَد  ْنَِملَو  َّيَدـِلاِولَو  یلْرِفْغا  ِّبَر   » هیآ هب  عجار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
. )؟ تسیچ تیب »  » زا دارم  هک   ) مدیسرپ زرمایب ،» دوش ، نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  سک 

: دومرف ترضح 

 . مالسلا مهیلع  ءایبنألا  تویب  لخد  اهیف  لخد  نم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیالو  تیبلاب  یلاعت  هَّللا  ینع  اّمنإ 

هناخ هب  عقاو  رد  دوش  نآ  دراو  سک  ره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  تیب ،  هناـخ و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دوصقم 
(6) تسا .  هدش  دراو  ناربمایپ 

 . تسا هدش  لقن  نالجع  نب  هَّللادبع  زا  385/1 ح 32 » ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
 . هیآ 35 رون ،  هروس  - 2
 . هیآ 35 رون ،  هروس  - 3

 . تسا هدش  لقن  نمض ح 4 »  134/3 ناهرب :  ریسفت   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 4
 . هیآ 28 حون ،  هروس  - 5

 . تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداصلا  ماما  زا  یبلح ،  یلع  نب  دّمحم  زا  390/4 ح1  ناهرب :  ریسفت  رد  تیاور  نیا  دننامه  - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یّنثم  نسحلا  وبا  ناکیدزن ؛  یبرق ،   - 96

تبحم و زج  مهاوخ  یمن  تلاسر  شاداپ  امش  زا  نم  « ؛  (1) یبْرُْقلا » یف  َهَّدَوَْملا  َّالإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال   » هفیرش هیآ  هک  یماگنه 
 : دومرف تساخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش ؛  لزان  منادنواشیوخ » يارب  تدوم 

؟  هوّدؤم متنأ  لهف  ًاضرف  مکیلع  ضرف  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ساّنلا ،  اهّیأ 

؟ دییامن یم  ادا  ار  نآ  ایآ  هدومرف  بجاو  امش  رب  ار  يرما  لاعتم  يادخ  انامه  مدرم !  يا 

زا یـسک  زاـب  دومرف ،  رارکت  ار  شدوـخ  نخـس  تساـخرب و  ّتیعمج  ناـیم  رد  زور  ناـمه  يادرف  ترـضح ، تفگن .  خـساپ  یـسک 
 . دادن خساپ  ّتیعمج 

 . دادن خساپ  یسک  زاب  دومرف ،  رارکت  ار  دوخ  نخس  زین  مّوس  زور 

یندـیماشآ و یندروـخ ،  هرقن ،  ـالط ،  هدوـمن  مزـال  امـش  رب  ار  نآ  يادا  تخادرپ و  دـنوادخ  مـتفگ :  هـک  نـیا  مدرم !  يا  دوـمرف : 
 . تسین یندیشوپ 

؟  تسیچ بجاو  ضرف و  نآ  سپ  ادخ !  لوسر  يا  دنتفگ : 

 : دروآ دورف  نم  رب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دومرف : 

« منادنواشیوخ يارب  تّدوم  ّتبحم و  زج  مهاوخ  یمن  تلاسر  شاداپ  امش  زا  نم  « ؛ » یبْرُْقلا یف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال  »
.

 . میریذپ یم  سپ  تسا  نیا  رگا  دنتفگ : 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ،  ياوشیپ 

 ، مقرأ نب  دیزو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  یلومو  رباجو  راّمعو  دادقملاو  رذوبأو  ناملـس  رفن :  هعبـس  ریغ  مهنم  یفو  ام 
 . مالسلا مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یبرقلاب  ینع  اّمنإو 

مالغ رباج ،  راّمع ،  دادـقم ،  رذوبا ،  ناملـس ،  زا :  دـنترابع  هک  رفن :  تفه  زج  دومنن  اـفو  ناـمیپ  دـهع و  نیا  هب  مدرم  نآ  زا  یـسک 
 . مقرا نب  دیز  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) تسا .  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناکیدزن » یبرق و   » زا دوصقم  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . هیآ 23 يروش ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  دنس ) رد  توافت  اب   ) 124/4 ح 14 ناهرب :  ریسفت  231 و  یفطصملا : هراشب  رد  تیاور  نیا  دننامه  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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نب ّیلع  اب  دوب  هذبر  يوس  هب  مزاع  و  دیدرگ ،  دیعبت  هذبر  يوس  هب  رذوبا  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ :  ریخلا  یبا  يور ؛  دیفـس   - 100
 . دندمآ درگ  دوعسم  نب  هَّللادبع  راّمع و  هفیذح ،  دادقم ،  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیهد  یم  یهاوگ  امش  ایآ  تفگ :  رذوبا 

 : دمآ دنهاوخ  نم  دزن  ضوح  رانک  رد  مچرپ  جنپ  اب  تمایق  زور  رد  نم  تّما 

ددرگ و یم  هایـس  شناوریپ  دوخ و  هرهچ  مریگ  یم  شتـسد  زا  ار  مچرپ  هک  یماـگنه  تسا ،  تّما )  ) هلاـسوگ نآ  زا  مچرپ  نیتـسخن 
 . دتفا یم  شپط  هب  ناشبلق  دزرل و  یم  ناشیاهماگ 

ددرگ و یم  هایــس  شناوریپ  دوــخ و  هرهچ  مریگ  یم  ار  وا  تـسد  نوــچ  ددرگ ،  یم  دراو  یمچرپ  اــب  سیق  نــب  هَّللادــبع  هاــگنآ 
 . دتفا یم  شپط  هب  ناشبلق  دزرل و  یم  ناشیاهماگ 

دزرل و یم  ناـشیاهماگ  ددرگ ،  یم  هایـس  شناوریپ  دوخ و  هرهچ  مریگ  یم  ار  وا  تسد  نوچ  دوش ،  یم  دراو  جدـخم  مچرپ  هاـگنآ 
 . دتفا یم  شپط  هب  ناشبلق 

 . دیورب ار  ناتناشیک  مه  هار  زین  امش  میوگ :  یم  دوش ،  یم  دراو  مچرپ  نیمراهچ  هاگنآ 

.دنشون یمن  نآ  زا  يا  هعرج  هتشگن و  ضوح  دراو  و  دندرگ ،  یم  زاب  هایس  ياه  هرهچ  اب  یگمه  نانآ 

 . هباحصأ هوجوو  ههجو  ضیبیف  هدیب  ذخآو  موقأف  نیلّجحملا ،  ّرغلا  دئاقو  نینمؤملاریمأ  ّیلع  دری  ّمث 

 . هعم انلتقو  هانرصنو ،  رخآلا  انرزاوو  هانقّدصو ،  ربکألا  انعبتأ  نولوقیف :  يدعب ؟  نیلقثلا  یف  ینومتفّلخ  اذامب  لوقأف : 

 . همامت هلیل  رمقلاکو  هعلاطلا  سمشلاک  مههوجو  هّضیبم  نوفرصنیو  ًادبأ  نوأمظیال  هبرش  نوبرشیف  اوّدر  لوقأف : 

دیفـس شناراـی  دوخ و  هرهچ  ماـگنه  نیا  رد  مریگ ،  یم  ار  وا  تسد  نوچ  دوش ،  یم  دراو  نایوردیفـس  ربـهر  ناـنمؤم ،  ریما  هاـگنآ 
 . دشخرد یم  هتشگ و 

؟  دیدومن راتفر  هنوگچ  نم  ياهبنارگ  راگدای  ود  اب  نم  زا  سپ  میوگ :  یم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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كاـپ ترتع  ناـمه  هک   ) رغـصا لـقث  و  میدرک ،  قیدـصت  ار  نآ  هدومن و  يوریپ  تسا ) میرک  نآرق  هک   ) ربـکا لـقث  زا  دـنیوگ :  یم 
 . میدیگنج نانآ  هارمه  هب  هدومن و  يرای  ار  تسا )

 . دیوش ضوح  دراو  میوگ :  یم 

ياه هرهچ  اب  نانآ  دـنوش ،  یمن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  دـنماشآ  یم  نآ  زا  یتبرـش  دـنوش و  یم  رثوک  ضوح  دراو  ناـنآ  سپ 
 . دندرگ یم  زاب  تسا ،  نابات  مهدراهچ  بش  هام  ناشخرد و  باتفآ  دننامه  هک  ینارون  دیفس و 

؟  دیهد یم  یهاوگ  ثیدح  نیا  رب  امش  ایآ  تفگ :  درک و  نارضاح  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ور  رذوبا 

 . يرآ دنتفگ : 

هک يزور  « ؛  (1) ٌهوُجُو » ُّدَوْـسَتَو  ٌهوُـجُو  ُّضَْیبَـت  َمْوَـی   » هفیرـش هیآ  لـیوأت  هاـگنآ  مهد ،  یم  یهاوـگ  ثیدـح  نیا  رب  زین  نم  تفگ : 
(2) تسا .  نایناهج  دنوادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  دومن و  يروآدای  ار  دنشاب ، » ور  هایس  يرگید  هورگ  ور و  دیفس  یهورگ 

لوق  » مسا و  تسا ،  هدش  طقاس  ات 100  ياه 96  هرامش  یماسا  میدومن  خاسنتسا  نآ  زا  هک  يا  هخسن  زا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
 . دوش یم  صقان  مسا  دص  زا  مسا  راهچ  نیاربانب ،  هتشگ ،  رارکت  دروم  ود  رد  زین  فلتخم »

مان شترـضح  یماسا  زا  مسا  ود  کی ،  ره  رد  ياه 49 30 37 28  هرامش  رد  هک  تسا  نیا  دیامن  یم  حیحـصت  ار  هخـسن  هچنآ  یلو 
 . دش دهاوخ  لیمکت  مسا   100 مییازفایب ،  هب 96  ار  ات  راهچ  نامه  رگا  سپ  تسا .  هدش  هدرب 

رد مسا  دصیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دـیوگ :  راونألا »  » باتک بحاص  دـسیون :  یم  راونألا » راحب   » رد هرـس  سدـق  یـسلجم  هماّلع 
(3) تسا .  ادخ  باتک 

 . هیآ 106 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
 . تسا هدمآ  308/1 ح 1 » ناهرب :  ریسفت   » رد دنس  نیمه  اب  تیاور  نیا  ریظن  - 2

 . 62/35 راونألا :  راحب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیوگ میلس  تسا :  هدمآ  سیق » نب  میلس   » باتک رد   - 32  / 849

ربمایپ زا  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هرابرد  هک  یبلطم  نیرتهب  دنک !  تمحر  ار  وت  دنوادخ  متفگ :  مدیسرپ و  دادقم  زا  هاگنآ 
 . نک لقن  نم  يارب  يا ،  هدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ :  دادقم 

هیالو هفّرع  سنإلاو  ّنجلا  نم  هبلق  رّهطی  نأ  دارأ  نمف  هتّنج  مهحابأ  هرمأ و  مهیلإ  ضّوف  ّمث  هسفن ،  هراونأ  فّرعف  هکلمب  دّحوت  هَّللا  ّنإ 
 . مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  هفرعم  هنع  کسمأ  هبلق  یلع  سمطی  نأ  دارأ  نمو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

راذـگاو نانآ  هب  ار  دوخ  رما  سپـس  دیناسانـش ،  شراونا  هب  ار  دوخ  یلاعت  قح  سپ  تسا ،  هناگی  دوخ  یهاشداپ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
 . تشاد ینازرا  نانآ  رب  ار  شتشهب  درک و 

و دناسانش ،  یم  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  دنادرگ  كاپ  ار  شبلق  دهاوخب  ادخ  سنا -  ّنج و  زا  ار -  سک  ره 
 . دراد یم  زاب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تخانش  زا  ار  وا  دشکب  يا  هدرپ  شبلق  رب  دهاوخب  ادخ  هک  سک  ره 

دمدب وا  رب  شحور  زا  دنیرفایب و  ار  وا  دنوادخ  هک  دشن  نآ  راوازـس  مالـسلا  هیلع  مدآ  تسوا !  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
 . نم زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  وا  رارقا  نم و  تّوبن  رطاخ  هب  رگم  دنادرگ  زاب  شتشهب  هب  ار  وا  دریذپب و  ار  وا  هبوت  و 

ار وا  دـنوادخ  دـشن و  هداد  ناـشن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  نیمز  نامـسآ و  توکلم  تسوا !  تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
 . نم زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  وا  رارقا  نم و  تّوبن  رطاخ  هب  رگم  دادن  رارق  دوخ  تسود 

رب تیآ  هناشن و  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  تفگن و  نخس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  دنوادخ  تسوا !  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
 . نم زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ییاسانش  نم و  تّوبن  رطاخ  هب  رگم  دیناسانشن  نایناهج 

انل رارقإلاو  هتفرعمب  ّالإ  ّطق  ّیبن  ّأبنت  ام  هدیب !  یسفن  يّذلاو 
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 . يدعب مالسلا  هیلع  ّیلعل  رارقإلاو  هل  هّیدوبعلاب  ّالإ  هیلإ  رظنلا  هَّللا  نم  قلخ  لهأتسا  الو  هیالولاب ، 

چیه و  ام ،  تیالو  رب  رارقا  تخانـش و  رطاخ  هب  رگم  دیـسرن  يربمایپ  هب  يربمایپ  چیه  تسوا !  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس 
مالسلا هیلع  یلع  هب  رارقا  ادخ و  ربارب  رد  یگدنب  اب  رگم  دیامن  رظن  وا  رب  دنوادخ  هک  درکن  ادیپ  ّتیلها  دنوادخ  بناج  زا  يا  هدیرفآ 

 . نم زا  سپ 

 . درک توکس  دادقم  هاگنآ 

؟  تسه مه  يرگید  بلطم  دنک !  تتمحر  ادخ  متفگ : 

 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  يرآ ، تفگ : 

 . تساهنآ باسح  يّدصتم  اهنآ و  رب  هاوگ  تُّما و  نیا  ّربدم  مکاح و  یلع 

 . تسا دنوادخ  میقتسم  طارص  وا  تسا ،  نشور  ّقح  هار  نامه  وا  تسا ، الاو  ماقم  بحاص  وا 

تاجن وا  هلیـسو  هب  و  دننک ،  یم  ادیپ  شنیب  تریـصب و  یلدروک  زا  و  دنوش ،  یم  تیاده  یهارمگ  زا  وا  هلیـسو  هب  نم  زا  سپ  مدرم 
ملظ وحم و  ناهانگ  وا  هلیسو  هب  دنبای و  یم  ناما  سرت  زا  دنوش و  یم  هدرب  هانپ  گرم  زا  وا  هلیـسو  هب  و  دنبای ،  یم  تاجن  ناگتفای ، 

.ددرگ یم  لزان  یهلا )  ) تمحر عفد و  متس  و 

تاوامـسلا یف  ههجو  و  همحرلاـب ،  هداـبع  یلع  هطوسبملا  هدـیو  هقلخ ،  یف  قطاـنلا  هناـسلو  هعماـسلا ،  هنُذاو  هرظاـنلا ،  هَّللا  نیع  وـهو 
نم يذـّلا  هتیبو  هنم ،  یتؤی  يذـّلا  هبابو  اهل ،  ماصفناال  یّتلا  یقثولا  هتورعو  نیتملا ،  ّيوقلا  هلبحو  نیمیلا ،  رهاظلا  هبنجو  ضرـألاو ، 

 . رانلا یلإ  يوه  هرکنأ  نمو  هّنجلا ،  یلإ  اجن  هفرع  نم  هثعب ،  یف  طارصلا  یلع  هملعو  ًانمآ ،  ناک  هلخد 

تسا شناگدنب  رب  تمحر ،  هب  وا  زاب  تسد  شقلخ و  رد  دنوادخ  يایوگ  نابز  وا  تسوا ،  ياونـش  شوگ  دنوادخ و  يانیب  مشچ  وا 
.تسوا راکشآ  تسار و  بنج  وا  تسا ،  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  هجو  وا  ، 
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یتسیاب هک  تسا  دنوادخ  باب  وا  درادن ،  یگتخیسگ  مه  زا  زگره  هک  تسوا  مکحم  هریگتسد  دنوادخ و  مکحم  يوق و  نامسیر  وا 
.دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش  شدراو  سک  ره  هک  تسادخ  هناخ  و  دش ،  دراو  نآ  زا 

تاـجن تشهب ،  يوـس  هب  دسانـشب  ار  وا  سک  ره  دوـب ،  دـهاوخ  مدرم  نتخیگنارب  زور  رد  طارـص  يور  رب  دـنوادخ  مچرپ  مَلع و  وا 
.درک (1) دهاوخ  طوقس  خزود  يوس  هب  دنک  راکنا  ار  وا  سک  ره  تفای و  دهاوخ 

 : دیوگ ساّبع  نبا  دسیون :  یم  دوعسلا » دعس   » باتک رد   - 33  / 850

 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 

 . ایب نم  دزن   (2) هنابج »  » رد يدناوخ  ار  ءاشع  زامن  یتقو  ساّبع !  نبا  يا 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  ترضح  دوب ،  یباتهم  بش  متفر .  شترضح  روضح  هب  هنابج »  » رد مدناوخ و  ار  مزامن  نم 

؟  ًاعیمج دمحلاو  دمحلا ،  نم  فلألا  ریسفت  ام 

؟  تسیچ دمحلا »  » هملک دوخ  و  دمحلا »  » هملک زا  فلا »  » فرح ریسفت 

 . مهد خساپ  ات  متسناد  یمن  يزیچ  نم 

 : دیسرپ هاگنآ  تفگ ،  نخس  نآ  ریسفت  دروم  رد  مامت  یتعاس  دوشگ و  نخس  هب  بل  شدوخ  ترضح 

؟  دمحلا نم  ماللا  ریسفت  امف 

؟  تسیچ دمحلا »  » هملک مال »  » فرح ریسفت 

 : دیسرپ سپس  تفگ .  نخس  دمحلا »  » هملک مال »  » فرح ریسفت  دروم  رد  مامت  یتعاس  ترضح  مناد .  یمن  متفگ : 

؟  دمحلا نم  ءاحلا  ریسفت  امف 

؟  تسیچ دمحلا »  » هملک ءاح »  » فرح ریسفت 

 . 96/40 راونألا :  راحب   ، 247 سیق :  نب  میلس  باتک  - 1
 . دوش یم  هتفگ  نابایب  ارحص و  ناتسروگ ،  راومه ،  نیمز  هب  هنابج ؛  - 2
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 . مناد یمن  متفگ : 

 : دومرف سپس  دومن .  داریا  نخس  دمحلا »  » هملک ءاح »  » فرح ریسفت  رد  مامت  یتعاس  ترضح 

؟  دمحلا نم  میملا  ریسفت  امف 

؟  تسیچ دمحلا »  » هملک میم »  » فرح ریسفت 

 . مناد یمن  مدرک :  ضرع 

 : دیسرپ زاب  دومرف .  نخس  دمحلا »  » هملک میم »  » فرح دروم  رد  مامت  یتعاس  ترضح  زاب 

؟  دمحلا نم  لادلا  ریسفت  امف 

؟  تسیچ دمحلا »  » هملک لاد »  » فرح ریسفت 

 . مناد یمن  مدرک :  ضرع 

 : دومرف دومن و  نم  هب  ور  هاگنآ  تفگ .  نخس  رجف  عولط  ات  دمحلا »  » هملک لاد »  » فرح ریسفت  هب  عجار  ترضح 

 . يدرگ حبص  زامن  هدامآ  ات  ورب  تا  هناخ  يوس  هب  ریخرب و  ساّبع !  نبا  يا 

 . ما هدیمهف  ار  شترضح  نانخس  همه  مدرک  یم  ساسحا  هک  یلاح  رد  متساخرب  نم 

مدیشیدنا هتفر و  ورف  رکف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  شناد  ملع و  هب  تبسن  نآرق ،  هب  مدوخ  شناد  ملع و  دروم  رد  نم  دیوگ :  سّابع  نبا 
(1) ایرد .  لباقم  رد  تسا  هکرب  دننامه  ترضح ،  نآ  شناد  اب  هسیاقم  رد  نم  شناد  هک  مدش  هّجوتم  ، 

 : دیوگ ساّبع  نبا  تسا :  هدمآ  هدرک ،  لقن  شاّقن  هک  يرگید  تیاور  رد  و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دوب ،  هتخومآ  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یشناد  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلع شناد  دوب و  ادـخ  شناد  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شناد  سپ  دوب .  هتفرگ  ارف  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  شـشناد  ملـسو 

شناد زا  مالسلا  هیلع 

 . 105/92 راونألا :  راحب  رطس 1 ،   286 دوعسلا :  دعس  - 1
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هللا یلص  دّمحم  ترضح  باحصا  همه  شناد  نم و  شناد  .مالسلا  هیلع  یلع  شناد  زا  نم  شناد  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دوب (1) ایرد  تفه  رد  يا  هرطق  دننامه  مالسلا  هیلع  یلع  شناد  اب  هسیاقم  رد  ملسو  هلآو  هیلع 

 : دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلا (2)  هیلع  ملاع  زا  دسیون :  یم  هّیصولا » تابثإ   » باتک رد   - 34  / 851

نینثا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  یطُعاو  ًافرح ،  رشع  هسمخ  هنم  ءایبنألا  عیمج  یطُعا  ًافرح ،  نیعبـسو  هثالث  یلع  مظعألا  مسإلا 
.ملسو (3) هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یطُعا  ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یطُعاو  ًافرح ،  نیعبسو 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هب  هدش و  اطع  فرح  هدزناپ  طقف  ناربمایپ  همه  هب  هک  تسا ، فرح  هس  داتفه و  یهلا  مظعا  مسا 
مالسلا هیلع  یلع  هب  دوب  هدش  اطع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هچنآ  تسا و  هدش  هداد  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  ملـسو 

 . دش اطع  زین 

 : دیوگ رباج  تسا :  هدمآ  سودرفلا » نم  كردتسملا   » باتک رد   - 35  / 852

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ! ّیلعای کل  ًائینه  ّخب  ّخب  لوقت :  یّتح  نیبّرقملا  هکئالملا  موی  ّلک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب  یهابی  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ 

ناگتـشرف هکنیا  ات  دـنک ،  یم  تاهابم  بّرقم  ناگتـشرف  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  زور  ره  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
(4) داب .  تیاراوگ  یلع  ای  هب !  هب  هب !  هب  دنیوگ : 

 : دسیون یم  رابخألا » یناعم   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیش   - 36  / 853

 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ :  رباج 

 . 147/40 راونألا :  راحب   ، 30/2 بقانملا :  - 1
 . دشاب مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ملاع ،  زا  روظنم  هک  دسر  یم  رظن  هب  - 2

 . 148 هّیصولا :  تابثإ  - 3
 . 266/3 بقانملا :   ، 347/26 راونألا :  راحب  - 4
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یگدنز نآ  رد  هک  تشاد  يا  همیخ  وا  داد ،  یم  ریش  شترضح  هب  هک  دوب  لاله » ینب   » هفیاط زا  ینز  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هیاد 
 . دومن یم  تبظاوم  ترضح  نآ  زا  درک و  یم 

 ، دوب رتگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لاسکی  کیدزن  كدوک  نیا  دوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  یعاضر (1)  ردارب  هک  تشاد  مه  يرـسپ  وا 
 . دوب یهاچ  اهنآ  همیخ  رانک  رد 

تکرح كدوک  نآ  رـس  تشپ  اپ  تسد  راهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن ،  نآ  لخاد  ار  شرـس  و  دمآ ،  هاچ  بل  رب  كدوک  نآ  يزور 
کی دیناسر و  دوخ  یعاضر  ردارب  هب  ار  شدوخ  هکنیا  ات  دیشک  ار  بانط  یلو  دیچیپ ،  همیخ  بانط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياپ  درک ، 

 . تفرگ شتسد  اب  ار  شیاپ  شناهد و  اب  ار  شتسد  هک  هنوگ  نیدب  تفرگ  ار  وا  تسد  کی  اپ و 

هدـنخرف هّچبرـسپ  هچ  هلیبق !  لها  يا  هلیبق !  لها  يا  هلیبق !  لها  يا  دز :  دایرف  هدـید  ار  هنحـص  نیا  و  دیـسر ،  رـس  كدوک  نآ  ردام 
 . دتفین هاچ  رد  ات  هتشاد  هاگن  ار  مدنزرف  وا  یکرابم ! 

رد شیکدوک  نس  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  يورین  زا  ناـنآ  دـندرک ،  رود  هاـچ  رـس  زا  ار  كدوـک  ود  نآ  دـندمآ و  شا  هلیبـق  لـها 
نیدـب تسا !؟  هداد  تاـجن  ار  وا  هدـیناسر و  كدوک  نآ  هب  ار  دوخ  همیخ  باـنط  هب  شیاـپ  ندـشدنب  اـب  هنوگچ  هک  دـندش  تفگش 

دوب هدش  فورعم  نومیم » ّقلعم   » هب لاله  ینب  هفیاط  نایم  رد  كدوک  نآ  دیمان ،  هدـنخرف ) كرابم و  ( ؛  نومیم ار  وا  شردام  تهج 
(2) دنتسه .  فورعم  مان ،  نامه  هب  نونکات  زین  شنادنزرف  و 

دلج رد  ام  هّتبلا  تسوا .  یکدوک  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تعاجـش  ورین و  زا  يا  هولج  نیا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
 ، هراوهگ رد  رام  نتشک  قادنق و  دنب  ندرک  هراپ  هلمج  زا  یکدوک  نارود  رد  ترـضح  نآ  تعاجـش  رد  یتایاور  باتک  نیا  تسخن 

 . میدرک لقن 

رد نارود ،  نآ  زا  سپ  ترضح  نآ  يورین  تعاجش و  دروم  رد  یلو 

.دوش یم  هتفگ  یعاضر  ردارب  ود  اهنآ  هب  دنا ،  هدروخ  ریش  ردام  کی  زا  یلو  دنا  هدشن  ّدلوتم  ردام  کی  زا  هک  يرسپ  ود  - 1
نبا بقاـنم  زا   275/41 رد ج :  ار  تیاور  نـیا  هللا  هـمحر  یـسلجم  هماـّلع  و 48 .   47/35 راونـألا :  راـحب   ، 58 رابخألا :  یناـعم  - 2

 . تسا هدرک  لقن   288/2 بوشارهش : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : هدمآ یتیاور 

.تفر ورف  گنس  رد  شماهبا  تشگنا  هک  دز  ینوتس  هب  يا  هبرض  نانچ  شکرابم  تسد  اب  ترضح  نآ  يزور 

 . تسا دوجوم  هفوک »  » رهش رد  ّتیفیک  نامه  اب  نوتس  نآ  نونکا  مه  دیوگ :  هللا  همحر  بوشارهش  نبا 

 . تسا یقاب  شترضح  كرابم  تسد  هاگترایز  نآ ،  ریغ  و  لصوم »  » و تیرکت »  » رد نینچمه 

گنس نتخادنا  زین  و   ، ] تسا دوجوم  اههوک  یضعب  رد  راوگرزب  نآ  هزین  رثا  و  روث ،  هوک  رد  یگنس  رد  شترضح  ریـشمش  رثا  زین  و 
(2) تسا (1) ] .  فورعم  یضعب  ندرگ  رد  بایسآ 

 : هدش تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد 

يارب يراوید  رانک  شنارای  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانآ  دندیشک ، هشقن  مالسلا  هیلع  یلع  نتـشک  يارب  هنیدم  ناقفانم  يزور 
 . دندومن توعد  اذغ  ندروخ 

یلاـخ ار  راوید  ریز  دوخ  هشقن  ندرک  یلمع  يارب  اـهنآ  دوب .  عارذ  شتماخض 2  عارذ و  نآ 15  عاـفترا  عارذ ،  راوید 30  نیا  لوط 
مالـسلا و هیلع  یلع  رـس  رب  ار  نآ  هدرک و  هیکت  راوید  هب  اـت  دنتـشامگ  راوید  تشپ  ییاـهبوچ  اـب  ار  ناـشدارفا  زا  يا  هّدـع  دـندرک و 

 . دنزیر ورف  شنارای 

شپچ تسد  اب  شترـضح  دزیرب  ورف  ات  دـندروآ  راشف  راوید  هب  نانآ  یتقو  دـندوب ،  هتـسشن  راوید  ریز  شناراـی  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
« هَّللا مسب   : » دومرف شنارای  هب  ترضح  دوب ،  هدامآ  ناشربارب  رد  یئاذغ  هرفس  درک ،  يریگولج  نآ  نتخیر  ورف  زا  تفرگ و  ار  راوید 
دوب و هتـشاد  هگن  ار  راوید  شپچ  تسد  اب  ترـضح  دش ،  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  شتـسار  تسد  اب  زین  شترـضح  دوخ  و  دـییامرفب . 

 . دندوب اذغ  ندروخ  لوغشم  نانچمه  شنارای 

ار راوید  مه  امش ،  ادخ !  لوسر  ردارب  يا  دندرک :  ضرع  شترضح  نارای 

.تسا هدشن  لقن  بقانملا »  » رد زارف  نیا  - 1
 . 289/2 و 290 بقانملا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1340 
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؟  دیا هتشاد  هگن  ام  رطاخ  هب  ار  راوید  هک  دیتفا  یم  تمحز  هب  راک  نیا  اب  امش  دییامن ؟  یم  لیم  اذغ  مه  هتشاد و  هگن 

 . ینیمیب همقللا  هذه  لقث  نم  دجأ  اّمم  ّلقأ  ّالإ  يراسیب  ّسملا  نم  هل  دجأ  تسل  ّینإ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

مراد متسار  تسد  رد  هک  تسا  يا  همقل  ینیگنس  زا  رتمک  منک  یم  ساسحا  مپچ  تسد  اب  راوید  نیا  نتـشاد  هگن  زا  نم  هک  ینیگنس 
(1) . 

هناخ زا  ار  اهتب  نانچ  ترـضح  هک  میدرک  لقن  ار  هبعک  ماـب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوعـص  تیاور  رتشیپ  اـم  هک  تسا  ینتفگ 
 . دنتسکش یم  هتخادنا و  نییاپ  ار  اهنآ  هاگنآ  دیزرل  یم  هبعک  هناخ  ياهراوید  هک  دندنک  یم  ادخ 

 : دیوگ هیواعم  دسیون :  یم  شریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  ّیلع 

 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) نیعمجأ .  مهتلتقل  برغلاو  قرشلا  لهأ  كزراب  ول  ّیلع !  ای  هَّللاو ! 

 . تشک یهاوخ  ار  اهنآ  همه  هنیآ  ره  دنیآ  وت  هزرابم  هب  ناهج  برغ  قرش و  مدرم  رگا  یلع !  يا  ادخ !  هب  دنگوس 

تکاله هب  ار  جراوخ  زا  رفن  رازه  ود  ناورهن  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنا :  هدروآ  ناـسیون  خـیرات  دـیوگ :  يدـفص 
گنج نادیم  زا  و  تشگ ،  یم  جک  شریشمش  هک  دز  یم  ریشمش  نانچنآ  دش و  یم  گنج  نادیم  دراو  ترضح  زور  نآ  رد  دناسر ،

 : دومرف یم  دمآ و  یم  نوریب 

 . اذه اومولو  ینومولتال 

 . دینک تمالم  ار  ریشمش  نیا  هکلب  دینکن ؛  تمالم  ارم 

 . دومن یم  تسرد  ار  شریشمش  هاگنآ 

بقانملا رد  ار  بلاج  تیاور  نیا  هللا  همحر  بوشارهش  نبا  31/42 ح9 .  راونألا :  راحب   ، 193 مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
 . تسا هدومن  لقن  راصتخا ) تروص  هب   ) 293/2 : 

 . 233/33 ح 517 راونألا :  راحب   ، 269/2 یمق :  ریسفت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1341 
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 - داتـسرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  يارب  یهورگ  اـب  ار  وا  هک  شدوخ -  هدـنامرف  هب  ناعاجـش  زا  یکی  یفقث ،  عجـشا  هعقاو  رد 
یم ار  اهناج  شریـشمش  اب  هک  یتسرف  یم  یگرزب  باّصق  يوس  هب  ار  ام  یتسرف ؟  یم  یـسک  هچ  يوس  هب  ار  ام  یناد  یم  ایآ  تفگ : 

 . تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  رادید  زا  رتناسآ  ام  يارب  توملا  کلم  رادید  ادخ !  هب  دنگوس  دیابر . 

 : دیوگ یم  هک  اجنآ  هدومن ،  فیصوت  ابیز  هچ  ار  شترضح  تعاجش  یلماع  نیدلا  باهش  نب  نیسح  خیش 

دنج هل  ءامسلا  كالمأو  اهاظل  هفیسب ***  نینمؤملاریمأ  ضاخف 

دهنت حناوشلا  مشاهل  داکت  هّیمشاه ***  هحیص  مهیلع  حاصو 

دعر هتوص  نمو  قرب  هفیس  نمو  ءامدلاب ***  لطهت  قانعألا  نم  مامغ 

دقعلاو ّلحلا  هل  ّمخ  یف  ناک  نمو  هملع  ثراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّیصو 

ّدن هل  نوکی  نأ  یبأی  شرعلا  وذف  هّدضب ***  ّیصولا  یساق  نم  ّلض  دقل 

.دنتسه وا  رکشل  نامسآ  ناگتشرف  ددرگ ؛  یم  هکرعم  نادیم  دراو  گنج  تّدش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد 
دروآ دوجو  هب  اهندرگ  زا  ییاهربا  .دزیر  ورف  یگنس  ياههوک  هّلق  شدایرف  زا  دوب  کیدزن  هک  دز  یمشاه  دایرف  نانچ  نانمـشد  رب  وا 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  وا  .دش  یم  داجیا  دعر  شا  هرعن  يادص  زا  قرب و  شریـشمش  زا  و  دـیراب ؛  یم  اهنآ  زا  نوخ  هک 
هب .دش  وا  تسد  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دقع  ّلح و  مخ  ریدغ  رد  هک  یـسک  و  تسوا ؛ شناد  ثراو  ملـسو و  هلآو 

يزابنا کیرـش و  وا  رب  هک  دراد  ابا  شرع  بحاص  يادخ  هک  ارچ  دـش ؛ هارمگ  درک ،  هسیاقم  وا  ّدـض  اب  ار  یـصو  هک  یـسک  یتسار 
.دشاب

 : دسیون یم  لاصخ »  » و عیارشلا » للع   » باتک ود  رد  هللا  همحر  قودص  خیش   - 37  / 854

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ّالإ هّرم  نم  ام  هّرم ،  نیرشعو  هئام  ءامسلا  یلإ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلاب  جرع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1342 
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(1) ضئارفلاب .  هاصوأ  اّمم  رثکأ  مالسلا  مهیلع  هّمئألاو  ّیلعل  هیالولاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  اهیف  ّلجوّزع  هَّللا  یصوأ  دقو 

یلع و تیالو  هب  ار  وا  لاعتم  يادـخ  اهنآ  زا  کـی  ره  رد  و  دومن ،  جارعم  هبترم  تسیب  دـصکی و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
 . دومرف یم  شرافس  تابجاو  هب  هکنآ  زا  شیب  دومرف ،  هیصوت  مالسلا  مهیلع  ناماما 

 : هک هدش  تیاور  تسا :  هدمآ  هّیصولا » تابثإ   » باتک رد   - 38  / 855

هتـسب و رـس  رب  زاب  کنحلا  تحت  اب  یهایـس  همامع  هک  یلاح  رد  درک  نفد  ار  شراوگرزب  ردپ  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
 . تفر ربنم  يالاب  ینارنخس  يارب  دوب  هدیشوپ  یهایس  يابق 

 : دومرف دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  ترضح 

 ، هنیمی نع  لیئربج  هَّللا ،  لوسر  هیار  بحاصل  ناک  ّهنإ  نورخآلا  هکردیالو  نولّوألا  هقبس  ام  لجر  هلیللا  هذه  یف  ضبق  دق  هَّللاو !  ّهنإ 
 . هیدی یلع  هَّللا  حتفی  یّتح  ینثنیال  هراسی  نع  لیئاکیمو 

ماقم و هب  یسک  مه  ناگدنیآ  زا  تفرگن و  یشیپ  وا  رب  یـسک  ناگتـشذگ  زا  هک  دش  حور  ضبق  یتّیـصخش  بشما  ادخ !  هب  دنگوس 
وا و تسار  فرط  لـیئربج  هراوـمه  هک  دوـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مچرپ  بحاـص  وا  دیـسر .  دـهاوخن  وا  تلزنم 

بیـصن ار  يزوریپ  حـتف و  وا  ناتـسد  اب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  رگم  تشگ  یمن  رب  گنج  زا  زگره  وا  دـندوب .  وا  پچ  فرط  لـیئاکیم 
 . دومن یم  ناناملسم 

 . دوب شیاهششخب  اطع و  دازام  زا  هک  مهرد  دصتفه  رگم  هداهنن  ياجب  دوخ  زا  خرس  يالط  دیفس و  هرقن  وا  ادخ !  هب  دنگوس 

یـسیع دش و  حور  ضبق  بش  نآ  رد  نون » نب  عشوی   » و دیدرگ ،  لزان  بش  نآ  رد  نآرق  هک  دـش  حور  ضبق  یبش  رد  ترـضح  نآ 
(2) تفر .  الاب  نامسآ  هب  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب 

 . 275/1 ح 5 تایآلا :  لیوأت  387/18 ح 96 و 69/23 ح 4 ،  راونألا :  راحب  600/2 ح 3 ،  لاصخلا :  - 1
 . 154 هّیصولا :  تابثإ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ترـضح يدرک ؟  حبـص  هنوگچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یـصخش  دـسیون :  یم  بقانم »  » باـتک رد   - 39  / 856
 : دومرف

انأو رهاظلا ،  انأو  نطابلا ،  انأو  رخآلا ،  انأو  لّوألا ،  انأو  رـشبلا ،  ریخ  ّیـصو  انأو  مظعألا ،  قورافلاو  ربکألا  قیّدـصلا  اـنأو  تحبـصأ 
 ، هئامـسو هضرأ  یف  هَّللا  ناّزخ  نحنو  هَّللا ،  دبع  انب  نیلـسرملا ،  یلع  هَّللا  نیمأ  انأو  هَّللا  بنج  انأو  هَّللا ،  نیع  انأو  میلع ،  یـش ء  ّلکب 

 . تومأ ّیح ال  انأو  تیُماو ،  ییُحا  انأو 

منم رخآ ،  منم  لّوا ،  منم  مناسنا ، نیرتهب  نیـشناج  نم  متـسه ،  مظعا  قوراف  ربکا و  قیّدـص  نم  هک  یلاح  رد  مدومن  زاغآ  ار  حـبص 
 . مناربمایپ رب  ادخ  نیما  نم  هَّللا و  بنج  منم  هَّللا ،  نیع  منم  مهاگآ ،  زیچ  همه  هب  رهاظ ،  منم  نطاب ، 

یم هک  منم  منک ،  یم  هدـنز  هک  منم  میتسه ،  اـم  نامـسآ  نیمز و  رد  ادـخ  ناراد  هنیجنگ  دوش ، یم  شتـسرپ  دـنوادخ  اـم  هلیـسو  هب 
 . مریم یمن  زگره  هک  متسه  يا  هدنز  نم  و  مناریم ، 

نانخس حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دش ،  تفگش  رد  شترضح  نانخس  زا  یبارعا  دومرف ،  نانخـس  نیا  ترـضح  نوچ 
 : دومرف دوخ 

 . دروآ نامیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  یسک  نیتسخن  ینعی :  لّوا  منم 

هک مدوب  یسک  نیرخآ  دش  هتشاذگ  دحل  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فیرـش  ندب  هک  ماگنه  نآ  رد  ینعی : رخآ  منم 
 . مدرک هاگن  وا  هب 

 . مالسا هدننک  راکشآ  ینعی :  رهاظ  منم 

 . شناد ملع و  زا  رپ  ینعی :  نطاب  منم 

زین وا  هداد و  شربمایپ  هب  ار  اهنآ  همه  شناد  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  هطاحا  زیچ  همه  هب  نم  شناد  ملع و  ینعی : مهاگآ  زیچ  همه  هب 
 . تسا هدومرف  هاگآ  ارم 

 . مراّفک نانمؤم و  رب  ادخ  مشچ  نم  ینعی : متسه  هَّللا » نیع   » نم هک  نیا  و 

 : دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  متسه ،  هَّللا » بنج   » نم هک  نیا  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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301 ص :

 . (1) ِهَّللا »  ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  »

« . مدرک ادخ ) نامرف  زا  تعاطا  ( ؛ » هَّللا بنج   » رد هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  دیوگب :  یسک  تمایق ) يادرف   ) هک نیا  »

 . تسا هدومن  یهاتوک  دنوادخ  دروم  رد  عقاو  رد  دیامن  یهاتوک  نم  دروم  رد  هک  یسک 

 ، تهج نیمه  هب  دریگب .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  زا  یئاضما  رهُم و  هکنآ  زج  دسر  یمن  يربمایپ  هب  يربمایپ  چیه 
ایصوا و رورس  اقآ و  نم  ناربمایپ و  رورس  اقآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دش ،  هدیمان  ناربمایپ  متاخ  ترـضح  نآ 

 . متسه نانیشناج 

راتفگ اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  ام  هک  یتسار  هب  ینعی :  میتسه  نیمز  رد  ادخ  ناراد  هنیجنگ  ام  هک  نیا  و 
 . میتفرگ ارف  تخومآ ،  ام  هب  تسار 

 . میامن یم  هدنز  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شور  ّتنس و  ینعی : منک  یم  هدنز  نم  هک  نیا  و 

 . مرب یم  نیب  زا  ار  نید  رد  يروآون  تعدب و  ینعی : مناریم  یم  هک  نیا  و 

: دیامرف یم  هک  تسا  يا  هفیرش  هیآ  هب  هراشا  مریم ، یمن  زگره  هک  متسه  يا  هدنز  نم  هک  نیا  و 

 . (2) َنُوقَزُْری » ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَتالَو  »

یم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دـنا و  هدـنز  نانآ  هکلب  دـنناگدرم ،  دـندش ،  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسک  ربم  ناـمگ  زگره  »
(3) دنوش . »

 : دسیون یم  جاجتحإ »  » باتک رد  هرس  سدق  یسربط  خیش   - 40  / 857

روضح میالوم  رـضحم  رد  نم  دش -  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  تداعـساب  تمدخ  یـصخش  دـیوگ :  هنع  هللا  یـضر  سیق  نب  میلس 
 . دییامرف هاگآ  دوخ  تلیضف  تبقنم و  نیرترب  زا  ارم  درک :  ضرع  مدینش -  یم  ار  نانآ  يوگ  تفگ و  متشاد و 

 . هیآ 56 رمز ،  هروس  - 1
 . هیآ 169 نارمع ،  لآ  هروس  - 2

 . 347/39 ح 20 راونألا :  راحب   ، 385/2 بوشارهش :  نبا  بقانم  - 3
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302 ص :

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؟ تسا هدومرف  لزان  یتایآ  نم  هرابرد  شباتک  رد  دنوادخ 

؟  تسا هدرک  لزان  هچ  وت  هرابرد  دنوادخ  درک :  ضرع 

 : درک توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح 

؛  (1) ُْهنِم »  ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  »

« . دشاب یم  وا  يوس  زا  یهاوگ  نآ ،  لابند  هب  دراد و  شراگدرورپ  زا  يراکشآ  لیلد  هک  یسک  ایآ  »

 . متسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  هاوگ  دهاش و  نم  دومرف : 

؛  (2) ِباتِْکلا »  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  یْنَیب  ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَیَو   : » هفیرش هیآ  و 

نم و نایم  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دنوادخ و  هک  تسا  یفاک  وگب :  یتسین ،  ربمایپ  وت  دـنیوگ :  یم  دـندش  رفاک  هک  نانآ  »
« . دنشاب هاوگ  امش 

 . متسه نم  تسوا ،  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  زا  دنوادخ  روظنم 

 . (3) َنوُعِکار »  ْمُهَو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هفیرش « :  هیآ  و 

عوکر لاح  رد  هتـشاد و  اپرب  ار  زامن  هک  ییاه  نامه  هدروآ ،  نامیا  هک  ییاهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش  ّیلو  تسرپرـس و  »
« . دنهد یم  تاکز 

(4) ْمُْکنِم »  ِْرمَْألا  ِیلُواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهَّللا  اوُعیطَأ   : » هفیرش هیآ  و 

؛ » ار رما  نابحاص  ار و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  »

 ... . تایآ نیا  ریغ  و 

هیحان زا  هک  یتبقنم  تلیضف و  نیرترب  مدرک :  ضرع  نم  دیوگ :  میلس 

 . هیآ 17 دوه ،  هروس  - 1
 . هیآ 43 دعر ،  هروس  - 2
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 . هیآ 55 هدئام ،  هروس  - 3
 . هیآ 59 ءاسن ،  هروس  - 4
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 . دییامرفب دیراد ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

رما هب  هاـگنآ  دومن ،  بوصنم  شیوخ ) نیـشناج  ناونع  هب   ) ارم مخریدـغ  زور  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنآ ) تسخن  )
 : دومرف درک و  راهظا  ارم  تیالو  لاعتم  يادخ 

؛  يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ 

 . تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت 

هب و  تشادن ،  نم  زج  يرازگتمدخ  ترضح  متفر ،  رفس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هارمه  هب  نم  يزور  هک ) نآ  مّود  )
نیب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب ،  شترضح  هارمه  زین ،  هشیاع  رفس  نیا  رد  تشادن ،  يرگید  زادناور  فاحل  کی  زج 

 . میتشادن يرگید  زادناور  فاحل ، نامه  زج  يرفن  هس  ام  هک  دیباوخ  یم  هشیاع  نم و 

نیئاپ هب  شکرابم  تسد  اب  دوب  هشیاع  نم و  نیب  هک  تمـسق  نآ  رد  ار  فاحل  تساـخ  یمرب  بش  زاـمن  يارب  ترـضح  هک  یماـگنه 
.دش یم  داجیا  هلصاف  هدش و  فاحل  ات  ود  راک  نیا  اب  ایوگ  هک  دیبسچ  یم  نیریز  شرف  هب  هک  داد  یم  راشف 

 ، نم يرادیب  رطاخ  هب  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مباوخب ،  متـسناوتن  نآ  رثا  رد  مدش و  التبم  بت  يرامیب  هب  نم  یبش 
ارم لاح  دمآ و  یم  نم  دزن  هاگنآ  دناوخ  یم  زامن  يرادقم  ترضح  دنارذگ ،  شدوخ  ياّلـصم  نم و  نایم  ار  بش  نآ  دنام و  رادیب 

 . دوب نیمه  شراک  دادماب  ات  بش  نآ  و  درک ،  یم  هاگن  نم  هب  دیسرپ و  یم 

: دومرف سپس  دناوخ و  شباحصا  اب  ار  حبص  زامن  ترضح  دش ،  حبص  هک  نیا  ات 

 . هب اّمم  هلیللا  یف  رهسأ  ّهنإف  هفاعو  ًاّیلع  فشا  ّمهللا 

.دیباوخن ار  بشید  هک  ارچ  تشاد ، هک  یبت  زا  هدب  تیفاع  افش و  ار  یلع  ایادخ ! 

 . ار وت  داب  هدژم  یلع !  يا  دومرف :  دندینش -  یم  شباحصا  هک  یلاح  رد  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

 . دنادرگ تیادف  ارم  و  ادخ ! لوسر  يا  دهد  ریخ  هدژم  ار  وت  دنوادخ  مدرک :  ضرع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ینیب یخاوی  نأ  هَّللا  توعد  ّینإو  هلثم ،  کل  تلأـس  اـّلإ  ًائیـش  یـسفنل  هلأـسأ  ملو  هیناـطعأ  اـّلإ  ًائیـش  هلیللا  هَّللا  لأـسأ  مل  ّینإ  دومرف : 
 . لعفف هنمؤمو  نمؤم  ّلک  َّیلو  کلعجی  نأ  هتلأسو  لعفف ،  کنیبو 

يارب ار  نآ  دننامه  هکنآ  زج  متـساوخن  مدوخ  يارب  يزیچ  و  دومرف ،  اطع  نم  هب  هکنآ  رگم  متـساوخن  يزیچ  دـنوادخ  زا  بشما  نم 
ار وت  هک  متـساوخ  وا  زا  و  درک ،  نینچ  دـنوادخ  دـهد و  رارق  يردارب  وت  نم و  ناـیم  هک  متـساوخ  دـنوادخ  زا  نم  متـساوخ ،  زین  وت 

 . تفریذپ زین  ار  نیا  دنوادخ  دهد و  رارق  ینمؤم  نز  درم و  ره  ّیلو  تسرپرس و 

 ! ادـخ هب  دـنگوس  هتـساوخ ؟  هچ  ادـخ  زا  ینیب  یم  تفگ :  يرگید  هب  یکی  ءازهتـسا  يور  زا  رمع ) رکبابا و   ) رفن ود  ماـگنه  نیا  رد 
دنک لزان  وا  رب  يا  هتشرف  هک  دوب  هتساوخ  شراگدرورپ  زا  رگا  هتساوخ )!!!(  ادخ  زا  وا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  امرخ  عاص (1)  کی 

دشاب هتشاد  يدوس  دنتسه -  دنمزاین  هک  شباحصا -  وا و  هب  هک  دروآ  دورف  وا  رب  یجنگ  ای  دیامن ؛  يرای  شنمـشد  ربارب  رد  ار  وا  ات 
 . تسا هدرک  تساوخرد  هک  هدوب  نآ  زا  رتهب   ؛

هک نیا  رگم  درک  یمن  توـعد  يریخ  چـیه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو ،  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  و 
(2) دش .  یم  تباجا  وا  تساوخرد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  نامثع  نب  نابا  دسیون :  یم  دوخ  یلاما »  » رد هرس  سدق  یسوط  خیش  نب  یلع  وبا  خیـش   - 41  / 858
 : دیامرف یم 

؟  تساجک نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  دنز :  یم  دایرف  شرع  نایم  زا  يدانم  دسر ،  یم  ارف  زیخاتسر  زور  هک  یماگنه 

 . دزیخ یمرب  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

 : دیآ یم  ادن  راب  نیمّود  يارب  هاگنآ  يدوب .  ادخ  هفیلخ  مه  وت  هچرگ  یتسین ، وت  ام  روظنم  دیآ :  یم  ادن  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  زا 

؟  هضرأ یف  هَّللا  هفیلخ  نیأ 

 . تسا مرگ  ّدم 750  ره  و  ّدُم ،  راهچ  لداعم  تسا  يا  هنامیپ  عاص ؛  - 1
 . 159 جاجتحإلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؟  تساجک نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ 

 . دزیخ یمرب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 : دیآ یم  ادن  لاعتم  يادخ  بناج  زا 

هلبحب ّقلعتیلف  ایندـلا  راد  یف  هلبحب  ّقلعت  نمف  هدابع ، یلع  هتّجحو  هضرأ ،  یف  هَّللا  هفیلخ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذـه  قئالخلا !  رـشعم  ای 
 . نانجلا نم  یلعلا  تاجردلا  یلإ  هعبتیلو  هرونب  یضتسی ء  مویلا  اذه  یف 

رد هک  ره  تسا ،  شناگدـنب  رب  وا  تّجح  نیمز و  يور  رد  ادـخ  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نیا  ناگدـیرفآ !  هورگ  يا 
و دریگ ،  ییانشور  وا  رون  زا  ات  دنزب  گنچ  وا  ّتبحم  رهم و  نامسیر  هب  زین  زورما  کنیا  هدز  گنچ  وا  ّتبحم  رهم و  نامسیر  هب  ایند 

 . دنک تکرح  تشهب ،  يالاو  تاجرد  يوس  هب  وا  رس  تشپ 

گنچ ترـضح  نآ  ّتبحم  رهم و  هب  ایند  رد  هک  شترـضح  نایعیـش  ناوریپ و  ماگنه ،  نیا  رد  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دنتفا یم  هار  هب  تشهب  يوس  هب  شترضح  رس  تشپ  دنزیخ و  یمرب  دندوب  هدز 

 : دیآ یم  ادن  لاعتم  يادخ  بناج  زا  سپس 

قادصم هفیرش  هیآ  يانعم  هک  تساجنیا  دتفا ،  هار  هب  وا  رـس  لابند  کنیا  هدوب  ییاوشیپ  ماما و  ره  وریپ  ایند  رد  هک  ره  دیـشاب !  هاگآ 
 : هک دنک  یم  ادیپ 

اوُؤَّرَبَت امَک  مُْهنِم  ُأَّرَبَتَنَف  ًهَّرَک  اَنل  َّنَأ  َْول  اوُعبَّتا  َنیذَّلا  َلاقَو  بابْـسَْألا ×  مِِهب  تعَّطَقَتَو  باذَـعلا  اوأَرَو  اوُعبَّتا  َنیذَّلا  َنِم  اوِعبُّتا  َنیذَّلا  َءَّرَبَت  »
(1) راَّنلا . » نِم  َنیجِراِخب  ْمُه  امَو  مْهیَلَع  تارسَح  مُهلامْعَأ  هَّللا  ُمهیُری  َِکلذَک  اَّنِم ،

ناوریپ و  دوش .  یم  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتـسد  دننیب و  یم  ار  ادخ  رفیک  دنیوج و  یم  يرازیب  دوخ  ناوریپ  زا  هدـننک  هارمگ  ناربهر  »
 ، دنتـسج يرازیب  ام  زا  زورما  ناـنآ  هک  ناـنچ  میتسج  یم  يرازیب  ناـنآ  زا  میتشگ  یم  زاـب  اـیند  هب  رگید  راـب  رگا  دـنیوگ :  یم  اـهنآ 
(2) دش . » دنهاوخن  جراخ  خزود  شتآ  زا  زگره  نانآ  دهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  ترسح  تروص  هب  ار  ناشلامعا  نینچ  نیا  دنوادخ 

 . هیآ 166 و 167 هرقب ،  هروس  - 1
 . 10/8 ح 3 راونألا :  راحب  سلجم 4 ،  سلجم 3 و 99 ح 7  63 ح 1  یسوط :  یلاما  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1350 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_305_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_305_2
http://www.ghaemiyeh.com


306 ص :

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ :  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هدـش :  تیاور  هللا  همحر  قودـص  خیـش  لاصخ »  » باتک رد   - 42  / 859
 : دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع 

 . ًالضف اهب  اوفتکال  سانلا  عیمج  یف  ّنهنم  هدحاو  تناک  ول  ًالاصخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  یف  ّنإ 

 . دندرک یم  افتکا  يرترب  نامه  هب  دوب  مدرم  همه  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ییاه  تلصخ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  یتسار  هب 

 : دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  نیا  لیبق  زا 

؛ » هالوم ٌّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

 . تسوا يالوم  یلع  متسه ،  وا  يالوم  نم  هک  ره 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » یسوم نم  نوراهک  یّنم  ّیلع  »

 . تسا یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  یلع 

: ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » هنم انأو  یّنم  ّیلع  »

 . وا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » یتیصعم هتیصعمو  یتعاط  هتعاط  یسفنک ،  یّنم  ّیلع  »

نم روتسد  زا  ینامرفان  وا ،  روتسد  زا  ینامرفان  تسا و  نم  زا  يربنامرف  وا ،  زا  يربنامرف  تسا .  نم  ناج  دننامه  نم ،  هب  تبـسن  یلع 
 . تسا

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » هَّللا ملس  مالسلا  هیلع  ّیلع  ملسو  هَّللا ،  برح  مالسلا  هیلع  ّیلع  برح  »

 . تسادخ حلص  مالسلا  هیلع  یلع  حلص  و  تسادخ ،  گنج  مالسلا ،  هیلع  یلع  گنج 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 
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307 ص :

؛» هَّللا ّودع  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّودعو  هَّللا  ّیلو  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّیلو  »

 . تسادخ نمشد  یلع  نمشد  تسادخ و  تسود  یلع  تسود 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » هدابع یلع  هتفیلخو  هَّللا  هّجح  ّیلع  »

 . تسا شناگدنب  نایم  رد  وا  نیشناج  ادخ و  تّجح  یلع 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » رفک هضغبو  نامیإ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّبح  »

 . تسا رفک  وا ،  هنیک  نامیا و  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » ناطیشلا بزح  هئادعأ  بزحو  هَّللا ،  بزح  مالسلا  هیلع  ّیلع  بزح  »

 . تسا ناطیش  بزح  وا ،  نانمشد  بزح  و  تسادخ ،  بزح  مالسلا  هیلع  یلع  بزح 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » ضوحلا َّیلع  ادری  یّتح  ناقرتفیال  هعم ،  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  »

 . دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا ،  یلع  اب  قح  تسا و  ّقح  اب  یلع 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » رانلاو هّنجلا  میسق  مالسلا  هیلع  ّیلع  »

 . تسا خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  مالسلا  هیلع  یلع 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

؛ » ّلجوّزع هَّللا  قراف  دقف  ینقراف  نمو  ینقراف  دقف  ًاّیلع  قراف  نم  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا هدش  ادج  لاعتم  يادخ  زا  عقاو  رد  ددرگ  ادج  نم  زا  هکره  تسا و  هدش  ادج  نم  زا  عقاو  رد  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره 

 : ترضح نآ  رگید  شیامرف  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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308 ص :

؛ » همایقلا موی  نوزئافلا  مه ]  ] مالسلا هیلع  ّیلع  هعیش  »

(1) دنراگتسر .  تمایق  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  اهنت 

 : دسیون یم  دوخ  یلاما »  » رد هرس  سدق  یسوط  خیش  نب  یلع  وبا  خیش   - 43  / 860

يابیز تراـبع  وا  هداد و  كاّـکح  هب  ار  نآ  اـت  داد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  يرتشگنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يزور 
.دسیونب هدرک و  یکاّکح  نآ  نیگن  رب  ار  هَّللادبع » نب  دّمحم  »

 : دومرف وا  هب  و  داد ،  كاّکح  هب  تفرگ و  ار  رتشگنا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

« . هَّللادبع نب  دّمحم   : » سیونب رتشگنا  نیا  نیگن  يور 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم   : » تشون نآ  يور  ًاهابتشا  تفر و  اطخ  شتسد  یکاّکح  ماگنه  تفرگ و  ار  رتشگنا  كاّکح ، 
« . ملسو

؟  يدرک راکچ  ار  رتشگنا  دومرف :  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . تسا نیمه  تفگ : 

 . مدوب هتفگن  ار  نیا  هک  نم  دومرف :  درک و  هاگن  تفرگ و  ار  رتشگنا  ترضح 

 . دش هابتشا  تفر و  اطخ  مناتسد  یلو  دییامرف ،  یم  تسار  تفگ : 

هتفگ كاّکح  هب  اـم  هکنآ  ادـخ !  لوسر  يا  دومرف :  تفاتـش و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  روضح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . ما هدرک  هابتشا  هتفر و  اطخ  مناتسد  دیوگ :  یم  هتشونن و  نیگن  يور  میدوب 

دّمحم نم  متـسه و  هَّللادبع  نب  دّمحم  نم  یلع !  يا  دومرف :  درک و  هاگن  تفرگ و  ار  رتشگنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
 . دومن شکرابم  تشگنا  هب  تفرگ و  ار  رتشگنا  هاگنآ  میادخ .  لوسر 

ّیلع  : » هدش شقن  نیگن  نیریز  تمـسق  رد  دید  درک  هاگن  شرتشگنا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  ندادماب 
« . هَّللا ّیلو 

فیرعت وا  يارب  ار  رتشگنا  هّصق  ترضح  نآ  و  دمآ ،  دورف  لیئربج  سپ  دش ، تفگش  رد  رما  نیا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
 . دش نانچ  نینچ و  هک  درک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . اندرأ ام  انبتکو  تدرأ ،  ام  تبتک  دّمحم !  ای  تفگ :  لیئربج 

(2) میتشون .  میتساوخ ، یم  ام  هچنآ  یتشون و  یتساوخ  یم  وت  هچنآ  دّمحم !  يا 

 . 95/38 ح 11 راونألا :  راحب  سلجم 20 ،  149 ح 1  قودص : یلاما  ، 19 یفطصملا : هراشب  496 ح 5 ، لاصخلا : - 1
 . 37/40 ح 72 راونألا :  راحب  سلجم 41 ،  705 ح2  یسوط :  یلاما  - 2
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309 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ :  ساّبع  نبا  تسا :  هدمآ  هرـس » سدـق  ناذاش  نبا  لئاضف   » و هضور »  » باتک رد   - 44  / 861
 : دندومرف ملسو 

ناوخب زامن  ایند ،  نامسآ  ناگتشرف  اب  دّمحم !  يا  تفگ :  لیئربج  ایند  نامسآ  رد  مدش  هدرب  نامسآ  يوس  هب  جارعم  هب  هک  یماگنه 
 . یتسه رومأم  رما  نیا  هب  هک 

دصکی اجنآ  رد  مدیسر  مراهچ  نامـسآ  هب  یتقو  مدناوخ ،  زامن  نانآ  اب  مّوس  مّود و  نامـسآ  رد  نینچمه  مدناوخ و  زامن  نانآ  اب  نم 
 . ناوخب زامن  نانآ  اب  تسیاب و  ولج  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  لیئربج  مدید ،  ار  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  و 

میهاربا ترـضح  مدآ و  ترـضح  مردـپ  اهنآ  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  متفاـیب  ولج  ناـنآ  زا  هنوگچ  لـیئربج !  مردارب ،  مدرک :  ضرع 
 . تسا مالسلا  امهیلع 

دوخ نامز  رد  سرپب : نانآ  زا  دیـسر  نایاپ  هب  زامن  هک  یماگنه  یناوخب ،  زامن  نانآ  اب  ات  هداد  روتـسد  وت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ : 
؟ دنا هدش  هدنز  دوش ،  هدیمد  لیفارسا )  ) روص رد  هکنآ  زا  شیپ  ارچ  و  دنا ؟ هدش  هتخیگنارب  يزیچ  هچ  يارب 

 . منک یم  تعاطا  ادخ  زا  مونش و  یم  متفگ : 

یهلا ناربمایپ  هب  ور  لیئربج  دیـسر ،  نایاپ  هب  زامن  نوچ  و  دندناوخ ،  زامن  ناربمایپ  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
؟  دیا هدش  هدنز  نونکا  مه  ارچ  و  دیدش ،  هتخیگنارب  هچ  يارب  امش  یهلا !  ناربمایپ  يا  تفگ :  دومن و 

 . همامإلاب مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعلو  هّوبنلاب ،  دّمحم !  ای  کل  ّرقنل  انرشنو  انثعب  دحاو :  ناسلب  اولاق 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  تماما  و  دّـمحم ! يا  وت  يربمایپ  هب  ات  میا  هدـش  هدـنز  هدـش و  هتخیگنارب  اـم  دـنتفگ :  ناـبز  کـی  هب  یگمه 
(1) مییامن .  فارتعا  رارقا و  مالسلا 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ :  رباج  تسا :  هدمآ  روکذم  باتک  ود  نامه  رد  زاب   - 45  / 862

تاغاب رد  نوچ  میتفر ،  هنیدم  نابایب  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  هب  يزور 

 . 42/40 ح 79 راونألا :  راحب  128 ح 55 ،  لئاضفلا :  یف  هضورلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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310 ص :

 : دز دایرف  ناتخرد  نایم  زا  یلخن  میداتفا ،  هار  هب  نآ 

«. یضترملا ّیلع  اذو  یفطصملا ،  ّیبنلا  اذه  »

« . تسا یضترم  یلع  وا  یفطصم و  ربمایپ  نیا  »

 : دز دایرف  یمراهچ  تخرد  رب  یمّوس  تخرد  هاگنآ 

 . تسا نوراه  وا  یسوم و  نیا  نوراه ؛ » اذ  یسوم و  اذه  »

 : دز دایرف  یمشش  تخرد  هب  یمجنپ  تخرد  سپس 

« . نیّیصولا متاخ  اذو  نیّیبنلا  متاخ  اذه  »

 . تسا نانیشناج  ءایصوا و  متاخ  وا  ناربمایپ و  متاخ  نیا 

؟  يدینش نسحلاابا !  يا  دومرف :  دومن و  مّسبت  تسب و  شقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابل  رب  هدنخ  ماگنه  نیا  رد 

 ! ادخ لوسر  يا  يرآ ، مدرک :  ضرع 

؟  يراذگ یم  نآ  رب  یمان  هچ  ار  امرخ  تخرد  نیا  دومرف : 

؟  دنرتاناد وا  لوسر  ادخ و  مدرک :  ضرع 

 ! ّیلع ای  کلضفو  یلضفب  اوحاص  مّهنأل  یناحیصلا ،  هیّمسن  دومرف : 

(1) دندز .  دایرف  وت  نم و  لضف  هب  ناتخرد  نیا  هک  ارچ  میمان ،  یم  یناحیص »  » ار امرخ  تخرد  عون  نیا  مسا 

 : دیوگ ساّبع  نبا  هدش :  لقن  یمزراوخ » بقانم   » باتک رد   - 46  / 863

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) مالسلا .  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  اوصحأ  ام  ٌباّتک  سنإلاو  باّسح ،  ّنجلاو  دادم ،  رحبلاو  مالقأ  ضایرلا  ّنأ  ول 

نیا ریظن  398/1 ح 262 .  زجاعملا :  هنیدم  48/40 ح 84 ،  راونالا :  راحب  144 ح 131 ،  لئاضفلا :  یف  هضورلا   ، 146 لئاضفلا :  - 1
«327/2 بقاـنملا :   » رد بوشارهـش  نبا  و  ح 313 ، »  313 بقاـنملا :   » رد یمزراوخ  « ، 140 هبقنم :  هئاـم   » رد ناذاـش  نبا  ار  تیاور 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دنا هدروآ 
نبا ار  تیاور  نـیا  لـیذ ح 85 .   49/40 راونألا :  راـحب   ، 111/1 هّمغلا :  فـشک  ح 341 ،  و 328  32 ح1  یمزراوخ :  بقاـنم  - 2

« ، 251 بلاطلا :  هیافک   » رد یجنک  « ، 280/1 زنکلا :   » رد هللا  همحر  یکجارک  تبقنم 99 ، »  175 هبقنم :  هئام   » رد هللا  همحر  ناذاـش 
ح 13»  888/2  : تاـیآلا لـیوأت   » رد هللا  همحر  يداـبآرتسا  و  ح 38 ، »  34 نیعبرــألا :   « رد و  « 16/1 نیطمـسلا :  دـئارف   » رد ینیومح 

 . دنا هدروآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ياهیرترب لیاضف و  دـنناوت  یمن  زگره  دنـشاب ، هدنـسیون  اهناسنا  رگباسح و  نایّنج  بّکرم ،  اهایرد  بآ  ملق ،  اـهلگنج  ناـتخرد  رگا 
 . دنرامشب ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

 : تسا هدمآ  يا  هعوفرم  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  زاب 

تبقنم رازه  هس  منک  یم  نامگ  تسا ؟  دایز  ردق  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  بقانم و  هَّللا !  ناحبس  تفگ :  ساّبع  نبا  هب  یـصخش 
 . دشاب

(1) تسا .  رتکیدزن  عقاو  هب  یئوگب  رازه  یس  رگا  تفگ :  ساّبع  نبا 

 : دیوگ هلیمر  دسیون :  یم  جئارخلا »  » باتک رد  هرس  سدق  يدنوار  نیدلا  بطق   - 47  / 864

 . تفگ یم  وه (2)  وه  دـناوخ و  یم  فدـه  یب  هک  دـید  اـجنآ  رد  ار  یناوج  دومرف ،  یم  روـبع  یّلحم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
 : دومرف ترضح 

 . کل ًاریخ  ناکل  نآرقلا  تأرق  ول  ّباش !  ای 

 . دوب رتهب  وت  يارب  يدناوخ  یم  نآرق  اهفرح ،  نیا  ياج  هب  رگا   ! ناوج يا 

 . مریگب دای  بوخ  ار  نآ  زا  یشخب  هک  مراد  تسود  متسین و  دلب  بوخ  ار  نآرق  نم  درک :  ضرع 

 . ایب کیدزن  دومرف :  ترضح 

ار نآرق  همه  لاعتم  دنوادخ  سپ  دناوخ ،  وا  شوگ  رد  يزیچ  یمارآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـمآ ، شترـضح  دزن  ناوج  نآ 
(3) دیدرگ .  نآرق  ّلک  ظفاح  وا  دیشک و  ریوصت  هب  وا  بلق  رد 

 : هدش تیاور  باتک  نامه  رد  زاب   - 48  / 865

رب دندوب  هدرک  عّمجت  نآ  رد  راّفک  هک  يا  هعلق  حتف  اهگنج ) زا  یکی  رد  )

 . 112/1 هّمغلا :  فشک  زا  لقن  هب  لیذ ح 85   49/40 راونألا :  راحب  33 ح3 ،  یمزراوخ :  بقانم  - 1
 . دناوخ یم  زاوآ  درک و  یم  یطایخ  هک  دید  ار  يدرم  هدمآ :  نینچ  زجاعملا » هنیدم   » ردصم و رد  - 2

 . 18/2 ح 361 زجاعملا :  هنیدم  17/42 ح1 ،  راونألا :  راحب  174/1 ح7 ،  جئارخلا :  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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قینجنم لخاد  مالسلا  هیلع  شترـضح  هعلق ،  حتف  تهج  هب  عقوم  نیا  رد  دندش .  دیُماان  نآ  حتف  زا  ناناملـسم  دش ، تخـس  ناناملـسم 
رد شترضح  دندومن ،  باترپ  هعلق  فرط  هب  ار  وا  مدرم  دوب ،  شکرابم  ناتسد  رد  زین  راقفلاوذ  ناّرب  ریـشمش  هک  یلاح  رد  تسـشن ، 

(1) دومن .  حتف  ار  نآ  دمآ و  دورف  هعلق 

 : هدش تیاور  یلقن  رد  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

ییاهریجنز اـب  هعلق  ياـهراوید  دـمآ ، دورف  ژد  راوید  رب  ترـضح  دـندومن ، باـترپ  لسالـسلا » تاذ   » ژد هب  قینجنم  رد  ار  شترـضح 
یتقو دـنکن  لمع  نآ  رد  قینجنم  هک  نیا  ات  دوب  هدـش  هیبعت  هاک -  ای  هبنپ -  زا  رپ  ییاـه  ینوگ  اـهراوید ،  نآ  رد  دوب و  هدـش  مکحم 

 . دوش باترپ  نآ  اب  یگنس 

ریـشمش و بیـسآ  زا  دوخ  يرادهگن  يارب  هک  يدالوف  يا  هحفـص   ) رپس هک  یلاح  رد  درک  روبع  اوه  رد  شترـضح  دـنیوگ :  تالغ 
ینوگ دومن و  هراپ  ار  اهریجنز  همه  یهللادـی  هبرـض  کی  اـب  دـمآ و  دورف  راوید  يور  رب  دوب و  شیاهمدـق  ریز  رد  دـنرب ) راـکب  هزین 

 . دش حتف  مکحم  ژد  دیشاپ و  مه  زا  دوب  هاک -  ای  هبنپ -  زا  هک  ییاه 

 : تسا هدش  لزان  دروم  نیا  رد  هفیرش ،  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  تالغ 

؛  (2) اُوبِسَتْحَی »  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتَأَف  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  »

یمن نامگ  هک  اجنآ  زا  دـنوادخ  یلو  دوش ،  یم  عنام  یهلا  باذـع  زا  ار  اـهنآ  ناـشمکحم  ياـهژد  هک  دـندرک  یم  ناـمگ  ناـنآ  «و 
« . دمآ ناشغارس  هب  دندرک 

هب نانآ و  ندمآ  دورف  ناگتـشرف و  دوعـص  دننامه  ترـضح ، نآ  دوعـص  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
(3) تسا .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  جارعم 

 . 18/42 ح3 راونألا :  راحب  212/1 ح 55 ،  جئارخلا :  - 1
 . هیآ 2 رشح ،  هروس  - 2

 . 299/2 بقانملا :  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دیوگ يراصنا  رباج  دسیون :  یم  بقانم »  » باتک رد   - 49  / 866

دمآ و مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ساّبع ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ 
 . دومن ثرا  هبلاطم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

أبرأ انأو  باحسلا ،  هتمامعو  هعردو ،  راقفلاوذ ، هفیسو  لدلد ، هتلغب  ّالإ  ثروی  یـش ء  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ناک  ام 
 . کل سیل  امب  بلاطت  نأ  کب 

باحس همامع  هرز و  راقفلاوذ ،  ریشمش  لدلد ،  رطاق  زج  دنا  هتشاذگن  یقاب  ثرا  يارب  يزیچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . مراد یم  زاب  تسین ، وت  يارب  هک  يزیچ  ياضاقت  زا  ار  وت  نم  ، 

 . مرتراوازس همه  زا  رما  نیا  رب  متسه و  مدرم  نایم  زا  وا  ثراو  وا و  يومع  نم  هک  ارچ  میامن ،  یم  هبلاطم  نم  هّتبلا  تفگ :  ساّبع 

ات داد  روتسد  شترضح  هاگنآ  دندش ، دجسم  دراو  دنتساخرب و  شترـضح  هارمه  زین  مدرم  تساخرب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
 . دندرک رضاح  ار  همه  هک  تشذگن  يزیچ  دنروایب .  ار  رطاق  ریشمش و  هماّمع ، هرز ، 

 : دومرف درک و  ساّبع  هب  ور  ترضح 

ضوهنلا قطت  مل  نإف  مهدالوألو ،  ملاعلا  نود  مهئایصوأل  ءایبنألا  ثاریم  ّنإف  کل ،  هعیمجف  اهنم  یـشب ء  ضوهنلا  تقطأ  نإ  ّمع !  ای 
 . هیف کل  ّقح  الف 

دسر یم  نانآ  نانیشناج  ایصوا و  هب  ناربمایپ  ثاریم  هک  ارچ  دشاب ،  وت  لام  همه  ینک  هدافتـسا  اهنیا  زا  یکی  زا  یناوتب  رگا  ومع !  يا 
 . تشاد یهاوخن  اهنآ  رد  یّقح  ینک  هدافتسا  اهنآ  زا  یتسناوتن  رگا  و  دسر ،  یم  ناشنادنزرف  هب  هک  نارگید  لثم  هن 

 . مریذپ یم  تفگ :  ساّبع 

شا همامع  دیناشوپ و  ساّبع  مادنا  رب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  شکرابم  ناتسد  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
داد شتسد  هب  ار  ریشمش  تشاذگ و  شرس  رب  ار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دومرف هاگنآ 

 . زیخرب ومع ! يا 

 . تسام ربمایپ  زا  يا  هناشن  نآ  هک  زیخرب  همامع  اب  دومرف :  دعب  تفرگ ،  ار  ریشمش  ترضح  دزیخرب ،  تسناوتن  ساّبع 

؟  دنک هچ  هک  دنام  ّریحتم  تسناوتن و  یلو  دزیخرب ؛ تساوخ  ساّبع 

رد تسا  نم  نادنزرف  نم و  صوصخم  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رطاق  کنیا  ومع !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 
 . وش راوس  سپ  يوش ،  شراوس  یتسناوت  رگا  تسا  رضاح  دجسم  رد  رانک 

یم وت  هچنآ  رد  یلع  ادـخ !  ربمایپ  يومع  يا  تفگ :  ساـّبع  هب  وا  دوب ،  وا  اـب  نم  نانمـشد  زا  یکی  دـش ، جراـخ  دجـسم  زا  ساـّبع 
دای ار  ادـخ  يراذـگب  باکر  رد  اپ  یتساوخ  هک  یماگنه  يروخن ،  بیرف  رطاق  نتفرگ  رد  نک  یعـس  یلو  داد ؛ بیرف  ار  وت  یتساوخ 

: دیامرف یم  هک  ناوخب  ار  هیآ  نیا  هتفگ و  هَّللا » مسب   » نک و

 . (1) الوُزَت »  ْنَأ  َضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ  »

« . دنوشن فرحنم  دوخ  ماظن  زا  ات  دراد  یم  هاگن  ار  نیمز  اه و  نامسآ  دنوادخ  »

هدینـشن يا  ههیـش  نینچ  زگره  ام  هک  دز  يا  ههیـش  درک و  مر  دیآ  یم  وا  يوس  هب  هک  داتفا  ساّبع  هب  رطاق  مشچ  نوچ  دیوگ :  يوار 
دنریگب و ار  رطاق  ات  داد  روتـسد  دندش ، عمج  وا  فارطا  مدرم  داتفا ،  نیمز  رب  دش و  شوهیب  دـید  ار  هنحـص  نیا  ساّبع  نوچ  میدوب ، 

 . دنک لرتنک  ار  نآ  تسناوتن  یسک 

 ، تفاتـش شترـضح  يوس  هب  شمارآ  شنرُک و  اب  رطاق  دز ،  ادص  میدوب ،  هدینـشن  ام  هک  یمـسا  اب  ار  رطاق  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
راوس زین  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ات  دومرف  و  تفرگ ،  رارق  نآ  يور  تشاذـگ و  شباکر  رد  كرابم  ياپ  ترـضح 

رب شا  همامع  دیشوپ و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هرز  هاگنآ  دنوش ، 

 . هیآ 41 رطاف ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . داتفا هار  هب  شلزنم  يوس  هب  دش و  رطاق  رب  راوس  درک و  لیامح  ار  شریشمش  تشاذگ و  رس 

 : دومرف یم  لاح  نیا  رد  ترضح 

.نالف ای  تنأ  رفکت  مأ  امهو ، انأ  رکشأء (1)  ینولبیل  ّیبر  لضف  نم  اذه 

(2) ییامن .  یم  نارفک  ینالف  يا  وت  ای  میرکاش  مدنزرف  ود  نم و  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسادخ  لضف  زا  نیا 

 : تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد   - 50  / 867

 : تشون شترضح  روضح  هب  ماش  زا  يا  همان  ّیط  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناتسود  زا  یکی 

 . مکانمیب نانآ  رب  اهنآ  كرت  تروص  رد  هدوب و  هداوناخ  هب  لوغشم  اجنیا  رد  نم  نانمؤم !  ریما  يا 

ندوب و امـش  هرمز  رد  امـش و  هب  ندـش  قحلم  اـهنیا  و  متحاراـن ،  اـهنآ  ندـش  فلت  زا  جورخ ، تروص  رد  هک  مراد  یلاوـما  یفرط  زا 
 . دییامرفب نم  يارب  يا  هراچ  هار  نانمؤم ! ریما  يا  و  نم ! يالوم  يا  تسا ،  هتخادنا  ریخأت  میارب  ار  نتشاد  يرازگتمدخ  راختفا 

رد هد و  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  تلاوما  هدروآ و  درگ  اـج  کـی  رد  ار  تا  هداوناـخ  دومرف :  موقرم  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
 : وگب هاگنآ  تسرفب ،  دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  دراوم  نیا  همه 

؛ » مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  کّیلوو  كدبع  رمأب  كدنع  یعئادو  اهّلک  هذه  ّمهللا  »

 . دنتسه مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وت  ّیلو  هدنب و  رما  هب  وت  دزن  نم  ياهتناما  همه  نانیا  ادنوادخ ! 

 . نک تکرح  نم  يوس  هب  زیخرب و  سپس 

راگدرورپ لضف  زا  نیا  « ؛ » ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْـشَأَء  ینَُوْلبَِیل  ّیبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذـه  َلاق   : » دـیامرف یم  هک  تسا  دـنوادخ  شیامرف  هب  هراشا  - 1
(. هیآ 40 لمن ، هروس  ( »؟ منک یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اج  هب  ار  وا  رکش  ایآ  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسا  نم 

 . 32/42 ح 10 راونألا :  راحب   ، 325/2 بقانملا :  - 2
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هب ینالف  هک  دنداد  شرازگ  يو  هب  هیواعم  ناسوساج  تفاتش ،  شیالوم  يوس  هب  هدومن و  لاثتما  مالسلا  هیلع  ماما  رما  هب  صخـش  نآ 
 . تسا هدرک  رارف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يوس 

 . دنیامن هرداصم  ار  وا  لاوما  و  دنهد ،  رارق  زینک  مالغ و  ناونع  هب  هتفرگ و  تراسا  هب  ار  وا  هداوناخ  ات  داد  روتسد  نیعل  هیواعم 

نایفارطا نیرتکیدزن  وا و  نایفارطا  هیواعم و  لایع  هیبش  ار  وا  هداوناخ  لاـعتم  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد  دـنتخیر ،  وا  هناـخ  هب  نارومأـم 
هتفرگ و یگدنب  هب  ار  وا  هداوناخ  و  میتفرگ ،  ار  اهنآ  ام  تسام و  لاوما  نیا  دنتفگ :  اهنآ  هب  دندید  ار  نارومأم  یتقو  داد ،  رارق  دـیزی 

 . میداتسرف رازاب  هب 

 . دندومنن نانآ  هب  یضّرعت  هتشاد و  هگن  تسد  دندید  نینچ  نارومأم  نوچ 

رارق دـیزی  هیواعم و  هداوناخ  هیبش  ار  نانآ  هنوگچ  هک  داد  ناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  یعقاو  تسود  نآ  هداوناخ  هب  دـنوادخ  یفرط ،  زا 
تقرـس هب  ار  ناشلاوما  نادزد  هک  دندیـسرت  یم  لاح  نیع  رد  یلو  دنـشاب ؛  ناما  رد  هیواعم  نارومأم  ضّرعت  زا  هلیـسو  نیدـب  اـت  داد 

اهنآ دنتـشاد  تقرـس  دصق  نادزد  عقوم  ره  هک  دومن  لیدبت  رام  برقع و  تروص  هب  ار  لاوما  لاعتم  يادخ  مه  رما  نیا  يارب  دنربب ، 
 . دندیزگ یم  هدز و  شین  ار 

نیدـب دـندش و  ریگ  نیمز  راـمیب و  تّدـش  هب  يرگید  هورگ  هدرم و  دنتـشاد  تقرـس  دـصق  هک  ینادزد  زا  يا  هّدـع  تهج ،  نیمه  هب 
 . درک عافد  زین  وا  لام  زا  لاعتم  دنوادخ  هلیسو 

 . دنشاب وت  دزن  تلاوما  هداوناخ و  يراد  تسود  ایآ  دومرف :  شدوخ  رادتسود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  اجنآ  ات  ... 

 . يرآ تفگ : 

 . امرف رضاح  ار  وا  لاوما  هداوناخ و  ادنوادخ !  دومن :  هضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

هدش فلت  شلاوما  زا  يزیچ  ای  هدید  یبیسآ  شا  هداوناخ  زا  یسک  هک  نیا  نودب  دندش  رضاح  شلاوما  هداوناخ و  دید  درم  نآ  هاگان 
 . دنداد شرازگ  وا  هب  ار  شلاوما  دوخ و  ظفح  یگنوگچ  نانآ  دشاب . 

دیزیل نینمؤملا  ضعبل  هیآ  رهظأ  اّمبر  یلاعت  هَّللا  ّنإ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . هیلإ راذعإلا  یف  غلابیل  نیرفاکلا  ضعبلو  هتریصب  یف 

ادـیپ شیازفا  نانآ  تریـصب  شنیب و  ات  دـیامن  یم  راکـشآ  نانمؤم  یخرب  يارب  يا  هناشن  هیآ و  یهاگ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
(1) دوش .  هتسب  یهاوخرذع  ياهرد  ات  دنک  مامت  ار  تّجح  نارفاک  یخرب  يارب  هدرک و 

قداص ماما  مشش ، ياوشیپ  دیوگ :  رمحا  نب  نابا  تسا :  هدمآ  هللا  همحر  دیفم  خیـش  هب  بوسنم  صاصتخإ »  » باتک رد   - 51  / 868
 : دومرف مالسلا  هیلع 

نایفس یبأ  نبا  ردص  اهب  تبرضف  هذه  یلجر  تعفرل  تئـش  ول   : » لاق اّمل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لوق  سانلا  رکنی  فیک  نابأ !  ای 
سیلأ هفرط ؟  هیلإ  ّدتری  نأ  لبق  هب  نامیلس  هنایتإو  سیقلب  شرع  نامیلس  ّیصو  فصآ  لوانت  نورکنیالو  هریرس » نع  هتـسکنف  ماشلاب 

اننیب هَّللا  مکح  نامیلس ؟  ّیصوک  هولعج  الفأ  ءایـصوألا ؟  لضفأ  مالـسلا  هیلع  هّیـصوو  ءایبنألا  لضفأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  انّیبن 
 . انلضف رکنأو  انّقح  دحج  نم  نیبو 

یبا نب  هیواعم  هنیـس  رب  میاپ  نیمه  اب  مهاوخب  رگا  و   : » دومرف هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شیاـمرف  مدرم  هنوگچ  ناـبا !  يا 
نامیلس نیـشناج  فصآ ،  هک  دنراد  لوبق  یلو  دنریذپ ،  یمن  مزادنا » یم  ریز  هب  شتخت  زا  ار  وا  منز و  یم  تسا  ماش  رد  هک  نایفس 

!؟  درک رضاح  مالسلا  هیلع  نامیلس  دزن  رد  ندز  مهب  مشچ  کی  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  مالسلا  هیلع 

ّیـصو دـننامه  ار  وا  اـیآ  تسین ؟  ایـصوا  نانیـشناج و  نیرترب  وا  نیـشناج  ّیـصو و  رگم  و  تسین ؟  ناربماـیپ  نیرتهب  اـم  ربماـیپ  رگم 
؟  دنناد یمن  مه  نامیلس 

.دنک (2) يرواد  دریگ ؛  یم  هدیدان  ار  ام  لیاضف  تلزنم و  ماقم و  تسام و  ّقح  رکنم  هک  یسک  نیب  ام و  نیب  دنوادخ 

رادید هب  هک  یقایتشا  زا  هریرهوبا  دسیون :  یم  بقانم »  » باتک رد   - 52  / 869

 ، 329/2 بقانملا :  194/2 ح2 ،  ناهرب :  ریسفت  39/42 ح 13 ،  راونألا :  راحب  423 ح 289 ،  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  - 1
 . 434/1 ح 294 زجاعملا :  هنیدم 

 . 115/14 ح 28/27 12 ح9 و 50/42 ح 19 راونألا :  راحب   ، 207 صاصتخإلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1366 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_317_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_317_2
http://www.ghaemiyeh.com


318 ص :

 . دومن هوکش  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  تشاد  شنادنزرف 

 ! دنبب ار  تنامشچ  دومرف :  وا  هب  ترضح 

هاگان تسـشن ،  یتعاس  دـید ،  شا  هناخ  نایم  رد  هنیدـم و  رد  ار  دوخ  درک  زاـب  هک  نیمه  تسب ،  ار  شنامـشچ  دومن و  تعاـطا  يو 
 . تسا هفوک  رد  هک  دید  تسب و  ار  دوخ  مشچ  میدرگرب .  ایب  دومرف :  یم  هک  دید  دوخ  هناخ  ماب  تشپ  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

 . دش تفگش  رد  رما  نیا  زا  هریرهوبا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّیصو  انأو  نامیلس ،  یلإ  نیع  هفرط  رادقمب  نیرهش  هفاسم  نم  ًاتخت  دروأ  فصآ  ّنإ 

نامیلس شیپ  ندز  مهب  مشچ  کی  هلصاف  هب  هار ، هام  ود  تفاسم  زا  ار  سیقلب  تخت  نامیلـس ) ترـضح  نیـشناج  ّیـصو و   ، ) فصآ
(1) متسه .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  ّیصو و  نم  هک  یلاح  رد  دروآ ؛

 : دسیون یم  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   - 53  / 870

 : دیامرف یم  اهیلع  هَّللا  تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  ناوناب ،  يوناب 

! اباب يا  وت  رب  مالس  مدرک : ضرع  هدش و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يزور 

 ! مدنزرف يا  وت  رب  مالس  دومرف : 

چیه زین  وا  تسین ،  ییاذـغ  چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هک  تسا  زور  جـنپ  ادـخ !  هب  دـنگوس  ادـخ !  ربماـیپ  يا  مدرک :  ضرع 
 . یندروخ هن  تسا ،  یندیشون  هن  يرتش ،  هن  تسا ،  يدنفسوگ  هن  ام  هناخ  رد  هدرکن و  لیم  یماعط 

 . ایب نم  کیدزن  دومرف :  درک و  نم  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 . مدمآ کیدزن  نم 

 . نز نم  فتک  هب  دوخ  تسد  دومرف : 

زا ترضح  نآ  دوب ،  شفتک  ود  نایم  یگنس  مدید ،  هاگان  مدز  تسد  یتقو 

 . 380/25 ح 31 راونألا :  راحب   ، 324/2 بقانملا :  - 1
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 . دوب هتسب  شا  هنیس  ات  همامع  زا  شفتک  ود  نایم  ار  یگنس  یگنسرگ ،  طرف 

هناخ رد  هک  تسا  هام  کی  تّدـم  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دز و  يدایرف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
 . تسا هدشن  نشور  اذغ  خبط  يارب  یشتآ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ياه 

نبا وهو  فیـسلاب  َّيدی  نیب  برـضو  هنـس ،  هرـشع  یتنثا  نبا  وهو  يرمأ  ینافک  مالـسلا ؟  هیلع  ّیلع  هلزنم  ام  نیردـتأ  دومرف :  سپس 
فّین نبا  وهو  ربیخ  باب  عفرو  هنـس ،  نیرـشع  نبا  وهو  یمومه  جّرفو  هنـس ،  هرـشع  عست  نبا  وهو  لاـطبألا  لـتقو  هنـس ،  هرـشع  ّتس 

 . ًالجر نوسمخ  هعفریال  ناکو  نیرشعو 

رد و  دومن ،  تیافک  ارم  رما  یگلاـس  هدزاود  رد  هک  سب  ار  وا  ماـقم  نیمه  تسیچ ؟  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماـقم و  یناد  یم  اـیآ 
رد دروآرد و  ياپ  زا  ار  یمان  ناناولهپ  یگلاس  هدزون  رد  و  دیگنج ،  مالـسا  نانمـشد  اب  دز و  ریـشمش  نم  باکر  رد  یگلاس  هدزناش 

ییاناوت رفن  هاجنپ  هک  ار  ربیخ  مکحتسم  ژد  برد  یگلاس (1)  دنچ  تسیب و  رد  دودز و  نم  هرهچ  زا  هودنا  مغ و  رابغ  یگلاس  تسیب 
 . دنک شیاج  زا  دنتشادن ، ار  نآ  نتشادرب 

نیمه هب  دـنامب  اجنامه  رد  تسناوتن  قوش  تّدـش  زا  دیـشخرد و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  كرابم  هرهچ  زا  رون  ماگنه  نیا  رد 
.درک نشور  تفرگ و  ارف  ار  هناخ  همه  شکرابم  هرهچ  رون  دش  هناخ  دراو  یتقو  تفاتش .  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  تهج 

تا هرهچ  يدـش  جراخ  نم  دزن  زا  یتقو  ملـسو !  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  یمارگ  تخد  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
؟  دوبن نینچ 

قوش زا  نم  درک و  لقن  نم  يارب  ار  وت  لیاضف  زا  يا  هشوگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
 . مدمآ وت  دزن  مراد و  هگن  ار  دوخ  متسناوتن 

 . یلضف ّلکب  کثَّدح  ول  فیک  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) دوب !؟  یهاوخ  هنوگچ  دیامن  لقن  وت  يارب  ار  ملیاضف  همه  رگا 

 . یگلاس تسیب  رد  هدمآ :  يا  هخسن  رد  و  یگلاس ،  ود  تسیب و  رد  هدمآ :  یلاما »  » رد - 1
سلجم 482 ح 13  یلاـما :   » رد هللا  همحر  قودـص  ار  تیاور  نیا  ریظن  6/40 ح 14 .  راونألا :  راـحب  69 ح 8 ،  همامإلا :  لـئالد  - 2

 . دنا هدرک  لقن  راصتخا  تروص  هب  سلجم 15 » 439 ح 40  یلاما :   » رد هللا  همحر  یسوط  خیش  و  « 62
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هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  تـسا :  هدـمآ  قئادـحلا » راـهزأ  نـم  قـئارلا  عوـمجملا   » باـتک رد   - 54  / 871
 : دیامرف یم  شترضح 

 : دناوخ یم  ار  رعش  نیا  يا  هدنیوگ  هک  مدینش  متفاتش ،  دودبع  نب  ورمع  يوس  هب  هزرابم  يارب  دربن  نادیم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد 

ًارتس ّیلع  کته  ًارمأ ،  ّیلع  مربأ  ًارهظ ***  ّیلع  مصق  ًاورمع ،  ّیلع  لتق 

 . دیرد ار  كرش  هدرپ  درک و  مکحم  ار  مالسا  راک  مالسلا  هیلع  یلع  تسکش ،  ار  وا  تشپ  تشک و  ار  ورمع  مالسلا  هیلع  یلع 

؛  كرشلا عمقو  مالسإلا  رهظأ  يّذلا  هَّلل  دمحلا  متفگ :  نم 

(1) دینادرگ .  دوبان  ار  كرش  راکشآ و  ار  مالسا  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 

هک هدش  لقن  یتیاور  نیشیپ ،  نادنمشناد  ياهباتک  زا  یکی  رد  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » رد هرس  سدق  یسلجم  هماّلع   - 55  / 872
 : تسا نینچ  نآ  هدیزگ 

رد دناوخ .  یم  هبطخ  نانآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هدمآ و  مه  درگ  هفوک  عماج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نارای  يزور 
.دومرف ینانخس  مشخ  اب  دومن و  هراشا  اوه  هب  شکرابم  تسد  اب  ترضح  نیب  نیا 

 . دندمآ دعب  یتعاس  دندش ،  بیاغ  هدش و  راوس  نآ  رب  راّمع  اب  ترضح  دمآ و  شترضح  فرط  هب  يربا  هاگان 

 . تخادرپ هّیقشقش  هبطخ  داریا  هب  هتفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هب ار  مدرم  امـش  لاح  نیا  اب  هدومرف  تیانع  وت  هب  ار  يراکـشآ  ییاناوت  نینچ  دنوادخ  نانمؤم !  ریما  يا  دـنتفگ :  شترـضح  هب  مدرم 
؟  دیناوخ یم  ارف  هیواعم  گنج 

 . تسا هدش  لقن  نمض ح 14 »  96/41 راونألا :  راحب   » و « 145/3 بقانملا :   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دومرف ترضح 

یف هریـصقلا  هذـه  يدـی  تددـمل  تئـش  ول  هَّللاو ،  نیقراملاو .  نیطـساقلاو  نیثکانلاو  نیقفانملاو  راّـفکلا  هدـهاجمب  مهدـّبعت  هَّللا  ّنإ 
 - . هتیحل نم  لاق :  وأ  هبراش -  نم  اهب  تذخأو  ماشلاب ،  هیواعم  ردص  اهب  تبرضو  هلیوطلا ،  هذه  مکضرأ 

تسا هدومن  راداو  شیوخ  یگدنب  شتسرپ و  هب  ناقرام  ناطـساق و  ناثکان ،  ناقفانم ،  راّفک ،  اب  گنج  هدهاجم و  اب  ار  نانآ  دنوادخ 
.

مدز و یم  هیواعم  هنیـس  هب  ماش  رد  مدرک و  یم  زارد  امـش  روانهپ  نیمز  نیا  رد  ار  هاتوک  تسد  نیمه  مهاوخب  رگا  ادخ !  هب  دنگوس 
 . مدنک یم  وا  شیر -  ای  لیبس -  يوم  زا 

 . دوب نآ  رد  وم  يدایز  رادقم  هک  یلاح  رد  دنادرگرب  سپس  درک و  زارد  ار  شکرابم  تسد  ترضح  لاح  نیا  رد 

تخت زا  هیواعم  دوب ،  هدرک  زارد  ماش  فرط  هب  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  هک  يزور  نامه  رد  دیـسر : ربخ  ماـش  زا  یتّدـم  زا  سپ 
تسا هدش  هدنک  وم  يرادقم  ششیر  لیبس و  زا  دنیب  یم  دوش  یم  بوخ  شلاح  هک  هاگنآ  دوب ،  هدش  شوهیب  هدش و  نوگنرس  دوخ 

(1) . 

 : تسا هدمآ  دئاوفلا » زنک   » باتک رد   - 56  / 873

کی رد  زین  وا  مزراوخ (2) و  بطخا  زا  شیوخ  دنس  هلسلس  اب  هفئاطلا  خیش 

 . 346/57 ح 36 راونألا :  راحب  476/1 ح 312 ،  زجاعملا :  هنیدم   ، 37 تازجعملا :  نویع  44 ح 16 ،  تازجعملا :  رداون  - 1
رد هدمآ ،  زین  راونألا » راحب   » یقرواپ رد  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدمآ  نینچ  388/23 ح 95 » راونألا : راحب   » رد ثیدح  نیا  دنس  - 2

تسین نکمم  خیش  زا  وا  تیاور  لقن  تسا و  بطخا  رب  مّدقم  ینامز  رظن  زا  هللا  همحر  خیش  هک  ارچ  هداد ،  خر  یحضاو  هابتـشا  اجنیا 
نیا یناتـسلوش  هک  تسا  ییاجنآ  زا  مه  هابتـشا  إشنم  و  تسا .  يرجه  ياـّفوتم 658  بطخا  يرجه و  لاس 460  ياّفوتم  خیـش  اریز  ، 
نینچ لقان  يارب  تسا و  هدرک  لقن  شیوخ  یلاـما  رد  زین  خیـش  هتفگ :  نآ  لـقن  زا  سپ  هدرک و  لـقن  مزراوخ  بطخأ  زا  ار  ثیدـح 

 . تسا هدرک  لقن  مزراوخ  بطخا  زا  خیش  هک  هدش  دومناو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیوگ هک  دنک  یم  لقن  هنع  هللا  یضر  ساّبع  نبا  زا  يا  هعوفرم  ثیدح 

ًارْجَأَو ًهَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   » هفیرـش هیآ  دندیـسرپ :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یهورگ 
هداد یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  هدـعو  نانآ  هب  دـنوادخ  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  « ؛  (1) ًامیظَع » 

؟  تسا هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  تسا ، »

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 : دنز یم  دایرف  يدانم  دوش و  یم  هتشارفارب  دیفس  رون  زا  یمچرپ  دسر ،  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 

 ، دنا هدروآ  نامیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  تثعب  زا  سپ  هک  یناسک  وا  هارمه  هب  دزیخرب و  نانمؤم  رورـس  اقآ و 
 . دنیایب

رارق شترضح  رایتخا  رد  ینارون  دیفس  مچرپ  نآ  دنک و  یم  تکرح  دوخ  ياج  زا  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماگنه  نیا  رد 
ریز هب  ار  يرگید  دارفا  دنتسه ،  راصنا -  نارجاهم و  نیتسخن  زا  مالـسا -  رد  ناگدنریگ  یـشیپ  همه  مچرپ  نآ  تحت  رد  دریگ ،  یم 

 . دنهد یمن  هار  مچرپ  نآ 

دنوش یم  هضرع  ترضح  نآ  هب  دارفا  نآ  کیاکی  عقوم  نیا  رد  دنیشن ،  یم  هّزعلا  ّبر  رون  زا  يربنم  رب  دیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
 : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  دریگ  یم  ار  دوخ  شاداپ  رفن  نیرخآ  یتقو  دهد ،  یم  ار  وا  صوصخم  رون  شاداپ و  مادک  ره  هب  ترضح  و 

 : دیامرف یم  ناتراگدرورپ  کنیا  دیتخانش ،  تشهب  رد  ار  ناتدوخ  ياههاگیاج  دیدرک و  بسک  ار  دوخ  تازایتما 

 . هّنجلا ینعی  ًامیظع  ًارجأو  هرفغم  يدنع  مکل  ّنإ 

 . تسا تشهب  روظنم  هک  تسا ،  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  نم  دزن  امش  يارب  انامه 

نینمؤملا عیمج  هیلع  ضرعی  لازی  الف  هربنم ،  یلإ  عجری  ّمث  هّنجلا ،  مهب  لخدـی  یّتح  هعم  هئاول  تحت  موقلاو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  موقیف 
 . رانلا یلع  ًاماوقأ  لزنیو  هّنجلا ،  یلإ  مهنم  هبیصن  ذخأیف 

 . هیآ 29 حتف ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دننک یم  تکرح  دنتسه  ترضح  نآ  مچرپ  هیاس  ریز  رد  هک  زین  هورگ  نآ  دنک و  یم  تکرح  دوخ  ياج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
 . دنک یم  تشهب  دراو  ار  نانآ  ات 

ار دوخ  بیـصن  زاـیتما و  دـنوش و  یم  هضرع  وا  هب  ناـنمؤم  همه  هتـسویپ  ددرگ و  یمرب  دوخ  ربـنم  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 
 . دنور یم  شتآ  يوس  هب  ییاه  هورگ  دنور و  یم  تشهب  يوس  هب  هتفرگ و 

: دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  ریسفت  تسا  نیا  يرآ ، 

َِکئلُوا اِنتایِآب  اُوبَّذَـکَو  اوُرَفَک  َنیذَّلاَو  ْمُهُرُونَو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلاَو  َنوُقیّدِّصلا  ُمُه  َِکئلُوا  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  »
؛  (1) ِمیحَْجلا » ُباحْصَأ 

ناشلمع و شاداپ  ناـنآ  يارب  دنتـسه ،  ناـشراگدرورپ  دزن  ادهـش  ناقیّدـص و  ناـنآ  دـندروآ  ناـمیا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  ناـنآ  »
دندش و رفاک  هک  نانآ  و  دنتسه -  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  لها  نانمؤم و  نیتسخن ،  ناگدنریگ  یـشیپ  زا  دارم  هک  تسا -  ناشرون 

هیلع یلع  تیالو  دندیزرو و  رفک  هک  دنتـسه  یناسک  نارفاک ، زا  دارم  و  دنتـسه ، » خزود  لها  زا  اهنآ  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ 
(2) دندومن .  راکنا  ار  ترضح  نآ  ّقح  هدرک و  بیذکت  ار  مالسلا 

 : تسا هدمآ  قئادحلا » راهزأ  نم  قئارلا  عومجملا   » باتک رد   - 57  / 874

ّیلع نب  دّمحم  رفعج  وبا  دیعـس ،  خیـش  ار  لیاضف  نیا  هک  هدش  لقن  هژیو  يرترب  تلیـضف و  دص  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب 
رابررُد ناـبل  زا  بقاـنم  لـیاضف و  نیا  تسا ، هدومن  تیاور  لاس 361  مخریدغ  زور  رد  هرـس  سدق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب 
لیاـضف نیا  صوصخم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هدـش  يراـج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

 . تسا هدینادرگ 

 : میامن یم  لقن  راصتخا  هب  هدیزگرب و  ار  تلیضف  تشه  تسیب و  کنیا 

 . هیآ 19 دیدح ،  هروس  - 1
هللا همحر  ینارحب  هماّلع  و  4/8 ح 6 ،  راونألا : راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ار  ثیدـح  نیا  600/2 ح 13 .  تایآلا :  لیوأت  - 2

دنتسه اه  نامه  هدمآ :  ثیدح  نایاپ  رد  و  دنا ، هدرک  لقن  سلجم 13 » 378 ح 61  یسوط :  یلاما   » زا 202/4ح 6  ناهرب :  ریسفت  رد 
 . دنتسه خزود  راوازس  نانآ  هدومن و  تمسق  نانآ  رب  ار  شتآ  دنوادخ  هک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هچنانچ  تسا ،  هدیرفآ  شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار  هب   - 1/1

؛  دحاو رون  نم  ّیلعو  انأ  تقلُخ 

 . میدش هدیرفآ  رون  کی  زا  یلع  نم و 

 . دیتسرپ یم  شناردام  ماحرا  ناردپ و  ياهبلص  رد  ار  دنوادخ  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  وا   - 7/2

هب دندوب  هبعک  ماب  رب  هک  ییاهتب  دیشخرد ، هبعک  تشپ  ات  نامـسآ  زا  يرون  تشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  وا  هک  ماگنه  نآ  رد   - 10/3
 ! دولوم نیا  زا  اهنآ  ناگدننک  تدابع  اهتب و  رب  ياو  تفگ :  دز و  دایرف  سیلبا  دنداتفا و  نیمز  رب  ور 

 . دومن یم  لقن  ار  ربمایپ  ره  نخس  هدرک و  ریسفت  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  هراومه  وا   - 14/4

 . دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شناد  ملع و  هنیجنگ  وا   - 27/5

 . دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  هرهچ  زا  هودنا  مغ و  هدنیادز  وا   - 35/6

 . دوبن ربمایپ  هک  نیا  زج  دوب ،  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  دننامه  ندوب  هناشن  تیآ و  رد  وا   - 39/7

 . دوب مالسلا  هیلع  ربمایپ  بّویا  ناسب  ییابیکش  ربص و  رد  وا   - 40/8

 . دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دننامه  يزاب  لد  تسد و  تواخس و  رد  وا   - 43/9

 . مالسلا هیلع  دواد  ترضح  هیبش  ابرلد  يادص  ییاناوت و  رد  وا   - 44/10

 . دوب مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دننامه  تنطلس  هوکش و  رد  وا   - 45/11

 . دوب مالسلا  هیلع  نامقل  ترضح  دننامه  تمکح  رد  وا   - 46/12

 . دوب مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  دننامه  یتسار  میلست و  رد  وا   - 47/13

 . دوب مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دننامه  یهلا ،  هاگرد  رد  شیاعد  ندش  هتفریذپ  رد  وا   - 48/14

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دوب نونلا  وذ  دننامه  شنامرف  رد  وا   - 49/15

.دوبن ربمایپ  هک  نیا  زج  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننامه  يرواد  رد  وا   - 50/16

يور شیپ  زا  لیئارزع  پچ و  تمـس  زا  لیئاکیم  تسار ،  تمـس  زا  لیئربج  تشاذگ  یم  گنج  هصرع  هب  اپ  وا  هک  هاگنآ   - 53/17
 . تشگ یمنزاب  يزوریپ  حتف و  اب  زج  دندرک و  یم  تکرح  ترضح  نآ 

 . دوش یم  هدناوخ  شمان  اب  زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  یتّیصخش  نیتسخن  وا   - 59/18

 . دنیوج یم  بّرقت  ادخ  يوس  هب  وا  تیالو  هب  ناگتشرف  هک  تسا  یسک  وا   - 65/19

شرس تشپ  هب  عارذ  لهچ  تفاسم  هب  ار  نآ  هدنک و  شیاج  زا  ار  ربیخ  مکحتسم  ژد  نیگنس  برد  هک  دوب  يدرم  روالد  وا   - 71/20
هعلق دراو  هدرک  روبع  نآ  يور  زا  مالـسا  رکـشل  ات  تخاـس ،  لـپ  داد و  رارق  شکراـبم  ناتـسد  يور  رب  ار  نآ  هاـگنآ  درک ،  باـترپ 

 . دندش

نآ تشگ و  تشِک  لباق  هزیکاپ و  تفریذپ  هک  تمسق  نآ  دش ،  هضرع  نیمز  فلتخم  طاقن  هب  شتیالو  هک  تسا  یسک  وا   - 75/21
 . دش رازکمن  درک  یچیپرس  هک 

هدنـشک ّمس  دز  زابرـس  هکنآ  تشگ و  دنمدوس  هایگ  تفریذپ  هک  نآ  دـش ،  هضرع  ناهایگ  هب  شتیالو  هک  تسا  یـسک  وا   - 77/22
 . تشگ

 . تفگ نخس  وا  اب  ردق  بش  رد  هام  هک  تسا  یسک  وا   - 82/23

 . دنتسه ترضح  نآ  شناد  دنمزاین  مدرم  همه  زاین و  یب  مدرم  همه  زا  وا   - 86/24

 . دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  راکشآ  رد  ناربمایپ و  همه  اب  ناهن  بیغ و  رد  وا   - 95/25

نینط نآ  زا  ییادص  دوش ،  یم  هدیبوک  تشهب  برد  هک  هاگنآ   - 96/26

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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« ! یلع ای   : » دیوگ یم  دنکفا و  یم 

 . تسا نانمؤم  ياه  هناخ  رد  نآ  ياه  هخاش  ترضح و  نآ  هناخ  رد  تشهب  رد  یبوط  تخرد  هک  یتسار  هب   - 97/27

(1) تسادخ .  يایوگ  قطان و  باتک  ترضح  نآ  هک  یتسار  هب   - 99/28

 : دیوگ ریبز  وبا  تسا :  هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 58  / 875

؟  دوب ییاه  هناشن  هزجعم و  ياراد  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  ایآ  مدیسرپ :  هَّللادبع  نب  رباج  زا 

 ، دندوب اهنآ  دهاش  تاعامتجا  رد  ییاههورگ  هک  دوب  ییاهـشور  اه و  هزجعم  ياراد  ترـضح  نآ  ادـخ !  هب  دـنگوس  يرآ ،  تفگ : 
 . دیامن یمن  نامتک  ار  اهنآ  یسک  رفاک ،  زج  دنک و  یمن  راکنا  ار  میالع  نآ  دناعم  صخش  زج 

 : دومرف ترضح  میدوب ، رفسمه  شترضح  اب  يریسم  رد  يزور  هک : نیا  هلمج  زا 

 . میناوخب زامن  تعکر  ود  ردس  تخرد  نیا  هیاس  ریز  رد  ات  میورب 

 . دومن دوجس  عوکر و  هب  عورش  دش و  زامن  لوغشم  ترضح  میدمآ ،  دورف  هدیسر و  تخرد  رانک  هب  میتفر و  ام 

و دومن ،  یم  هدجس  هدجس ،  ماگنه  هب  تفر و  یم  عوکر  هب  زین  ردس  تخرد  تفر  یم  عوکر  هب  شترـضح  هک  هاگنآ  میدید  یم  ام 
 . مایق مایق ،  ماگنه  هب 

 . دناسر نایاپ  هب  ار  شزامن  ترضح  ات  میدش  رظتنم  هتشگ و  هدز  تفگش  میدید  ار  هرظنم  نیا  نوچ 

 : دومرف درک و  اعد  دیسر  نایاپ  هب  شزامن  هک  هاگنآ 

؛ » دّمحم لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  »

«. تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ ! »

 . 320/2 قئارلا :  عومجملا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . نیمآ نیمآ  دنتفگ :  یم  هدمآ و ) رد  نخس  هب  دنوادخ  تردق  هب   ) تخرد ياه  هخاش  ماگنه  نیا  رد 

؛ » دّمحم لآو  دّمحم  هعیش  یلع  ّلص  ّمهللا   : » دومرف سپس 

« . تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  نایعیش  رب  ادنوادخ ! »

 . نیمآ نیمآ  دنتفگ :  یم  هدمآ و ) رد  نخس  هب  دنوادخ  تردق  هب   ) تخرد كزان  میخض و  ياه  هخاش  اه و  گرب  عقوم  نیا  رد 

«. دّمحم لآو  دّمحم  هعیش  یضغبمو  دّمحم ،  لآو  دّمحم  یضغبم  نعلا  ّمهللا   : » دومرف سپس 

«. نک تنعل  نانآ  نایعیش  نانمشد  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  نانمشد  رب  ادنوادخ ! راب  »

.ثیدح (1) رخآ  ات  نیمآ ... » نیمآ   : » دنتفگ یم  كزان  میخض و  ياه  هخاش  اه و  گرب  ماگنه  نیا  رد  زاب 

یم لقن  مالـسلا  مهیلع  شا  یمارگ  ناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يروث  نایفـس  تسا :  هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 59  / 876
 : دومرف شترضح  هک  دنک 

 . دیباوخ دیشک و  زارد  تخت  يور  رب  ییوشانز  لمع  زا  سپ  هتشگ  هشیاع  هناخ  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
 . تفرگ رارق  شترضح  مکش  يور  تفر  دش و  قاتا  لخاد  يرام  ماگنه ،  نیا  رد 

دـمآ و رکبوبا  یتقو  دـیامن .  رود  شترـضح  مکـش  يور  زا  ار  رام  ات  تفر  رکبوبا  شردـپ  غارـس  دـید ،  ار  هرظنم  نیا  هشیاـع  یتقو 
 . تشگرب وا  دیرپ و  شفرط  هب  رام  دوش  قاتا  دراو  تساوخ 

زین وا  درک و  هـلمح  شفرط  هـب  راـم  دوـش  دراو  تساوـخ  یتـقو  شقیفر ) دـننامه   ) زین وا  تـفر .  باـطخ  نـب  رمع  غارـس  هـب  هشیاـع 
 . تشگزاب

 . ورب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  غارس  هب  دنتفگ :  هشیاع  هب  امهنع ) هَّللا  یضر   ) هملس ُّما  هنومیم و 

تماق مالسلا  هیلع  ّیلع  لخد  اّملف  دناسر ،  شترضح  ضرع  هب  ار  نایرج  هشیاع 

 . 397/1 ح 261 زجاعملا :  هنیدم  245 ح 3 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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، داتـسیا شترـضح  لباقم  رد  رام  دـش  قاتا  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  « ؛  هب ذولتو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لوح  رودـت  ههجو  یف  هّیحلا 
 . دیزخ هناخ  زا  يا  هشوگ  رد  سپس  درب ، » یم  هانپ  وا  هب  دیخرچ و  یم  شترضح  رود  راو  هناورپ  هاگنآ 

 : دومرف و  دش ،  رادیب  باوخ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

 ! ییآ یم  هشیاع  هناخ  رتمک  وت  یتسه ؟  اجنیا  وت  نسحلاابا !  يا 

 . میایب شا  هناخ  ات  تساوخ  شدوخ  کنیا  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع 

 : تفگ دوشگ و  نخس  هب  نابز  ادخ ) تردق  هب   ) رام لاح  نیا  رد 

 . یلاعت هَّللا  یلإ  یل  عفشی  نأ  هیلإ  بلطأ  ّیصولا  اذه  یلإ  تئجف  نیملاعلا  ّبر  َّیلع  بضغ  کلم  ّینإ  هَّللا !  لوسر  ای 

دنوادخ هاگشیپ  رد  ات  ما  هدمآ  ّیصو  نیا  دزن  کنیا  درک ،  بضغ  نم  رب  نایناهج  راگدرورپ  متسه ،  يا  هتشرف  نم  ادخ !  لوسر  يا 
 . دنک تعافش  نم  يارب 

 . کئاعد یلع  نّمُؤا  یّتح  هل  عدا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . میوگب نیمآ  نم  ات  نک  اعد  وا  يارب  وت  یلع !  يا 

 . تفگ نیمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  درک و  اعد  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) داد .  سپ  ار  ملاب  دیزرمآ و  ارم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  رام 

 : دومرف هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  ماما  مشش ،  ياوشیپ  دیوگ :  لّضفم  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 60  / 877

 : متفگ مدوخ  شیپ  نیّفص ) گنج  رد   ) يزور دیوگ :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رادملع  رای و  رتشا  کلام 

؟  هیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملاریمأ  مأ  ّدشأ  ّینأ 

؟ ) هیلع هَّللا  تاولص   ) یلع نانمؤم  ریما  ای  مرتعاجش  نم  ایآ 

، دش رو  هلمح  يریمح » عالک  يذ   » هب تخات و  ار  دوخ  بسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  درک  روطخ  منهذ  زا  نخس  نیا  هک  نیمه 
فصن ود  هب  یتبرض  اب  و  تفرگ ،  شریشمش  اب  دومن و  باترپ  نامسآ  هب  و  تفرگ ، شبسا  نیز  زا  ار  وا 

 . 299/1 ح 185 زجاعملا :  هنیدم  248 ح 3 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1377 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_328_1
http://www.ghaemiyeh.com


329 ص :

»؟  وت ای  نم  رتشا !  « ؟  تنأ مأ  انأ  رتشأ !  ای  دومرف :  هاگنآ  درک و  میسقت 

 . مالسلاو هالصلا  کیلع  نینمؤملاریمأ !  ای  تنأ  لب  مدرک :  ضرع 

(1) داب .  وت  رب  مالس  دورد و  نانمؤم !  ریما  يا  امش  هکلب 

 : دیوگ يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 61  / 878

مچرپ و  دومرف ،  اعد  هلآو  هیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  مشچ  درد  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  ربیخ  گنج  رد 
ياـهژد يوـس  هب  ار  دوـخ  یهدـنامرف  تحت  ياـهورین  همه  تعرـس ،  اـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  درک ،  راذـگاو  شترـضح  هـب  ار  مالـسا 

 . داد تکرح  ربیخ  مکحتسم 

ار هعلق  برد  مالسلا  هیلع  یلع  دندیـسر ،  یتقو  .میـسرب  هعلق  هب  مه  ام  ات  دینک  تکرح  رت  هتـسهآ  یمک  دنتفگ :  ترـضح  نآ  نارای 
 . تخادنا نیمز  رب  دنک و 

(2) دننادرگ .  زاب  شیاج  رس  رب  ار  برد  هک  دنتساوخ  یم  یعس  مامت  اب  دندش و  عمج  رفن  داتفه  هاگنآ 

 : دومرف یم  هک  مدینش  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دیوگ :  زین  یلدج  هَّللادبعوبا  و 

هک هاـگنآ  متخادرپ ،  دربن  هزراـبم و  هب  ناـنآ  اـب  هداد و  رارق  رپس  مدوخ  يارب  هدـنک و  ار  ربیخ  مکحتـسم  ژد  برد  ربـیخ  گـنج  رد 
 . متخادنا ناشقدنخ  لخاد  سپس  مداد  رارق  هعلق  نآ  رب  یلپ  ار  برد  درک  اوسر  ار  نانآ  دنوادخ  دش و ) ام  بیصن  يزوریپ  )

؟  يدرک ساسحا  ینیگنس  ردق  هچ  تفگ :  یصخش 

 : دومرف ترضح 

؛  ماقملا کلذ  ریغ  یف  یتدع  یف  یّتلا  یتّنُج  لثم  ّالإ  ناک  ام 

 . منک یم  هدافتسا  نآ  زا  رگید  دراوم  رد  تسا و  متسد  رد  هک  تسا  يرپس  دننامه  نآ  ینیگنس 

 . 257 ح 1 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . تسا هدرک  لقن  « 293/2 بقانملا :   » رد زین  بوشارهش  نبا  ار  تیاور  نیا  257 ح 2 .  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يرعاش 

ُدّیؤمل هردقب  دوهیلا  موی  ریبخب ***  جاترلا  لمح  ًاءرما  ّنإ 

اودشح ربیخ  لهأو  نوملسملاو  اهقوف ***  باب  جاتر  جاترلا ،  لمح 

دّدشتم هل  مهّلک  نوعبس  هّدر ***  فّلکت  دقلو  هب  یمرف 

اودنرأ (1) ضعبل  مهضعب  ماقمو  فّلکتو ***  هّقشم  دعب  هوّدر 

 - ار گرزب  برد  نآ  وا  .دـنک  ياج  زا  یهلا  تردـق  اب  ار  ربیخ  ژد  گرزب  برد  دوهی ،  نایربیخ  گنج  رد  هک  يدرمریلد  نآ  انامه 
 . دـندید ار  نآ  نایربیخ  ناناملـسم و  همه  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  الاب  دـنک و  ياج  زا  دوب -  هعلق  نآ  ياهرـصق  برد  نیرتگرزب  هک 
 . دندرک یم  اج  هب  اج  ار  نآ  تمحز  اب  دـنمورین  رفن  داتفه  هک  یبرد  درک ،  باترپ  ار  گرزب  برد  نآ  عاجـش ،  درمریـش  نآ  هاگنآ 

.دندنادرگرب شیاج  هب  ار  نآ  یتخس  تمحز و  اب  مه  ینابیتشپ  اب  يدنمورین  دارفا 

 : دنیوگ يا  هعوفرم  تیاور  کی  رد  نانس  نب  دّمحم  نامعن و  نب  ّیلع  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 62  / 879

 : دومرف هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  ماما 

یلع تخـسرس  نمـشد  هک  ار  يدرم  تفگ :  هشیاع  يزور ) تخادـنا ،  هار  هب  ار  لمج  گنج  نانکـش ،  نامیپ  اب  هشیاع  هک  هاـگنآ  )
 . متسرفب وا  دزن  ات  دینک  ادیپ  نم  يارب  تسا  مالسلا  هیلع 

؟  تسا هزادنا  هچ  درم  نیا  اب  وت  ینمشد  تفگ :  درک و  دنلب  ار  شرس  هشیاع  داتسیا ،  وا  ربارب  رد  دندروآ ،  ار  يدرم  نینچ  سپ 

منزب نانآ  هب  یتبرض  نانچ  مریشمش  اب  نم  دنـشاب و  نم  گنچ  رد  شنارای  وا و  هک  مهاوخ  یم  مراگدرورپ  زا  يدایز  تاقوا  تفگ : 
 . دزیرب مریشمش  زا  نوخ  هک 

؟  یتسه راک  نیا  هتسیاش  وت  تفگ :  هشیاع 

 . تسا هدرک  لقن  « 295/2 بقانملا :   » رد زین  بوشارهش  نبا  ار  تیاور  نیا  257 ح 3 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
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لاح رد  هچ  رفـس  ریـس و  لاح  رد  هچ  يدرک -  ادـیپ  ار  وا  هک  یتّیعقوم  ره  رد  ربب و  ار  هماـن  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب  يا  هماـن  هاـگنآ 
تسا و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتسا  رب  راوس  هک  ینیب  یم  یلاـح  رد  ار  وا  شاـب !  هاـگآ  هدـب ،  وا  هب  ار  نآ  تماـقا - 

یناگدـنرپ ایوگ  هک  یلاح  رد  شرـس  تشپ  شنارای  و  هدومن ،  نازیوآ  شنیز  رانک  زا  ار  شریت  هبعج  هتخادـنا و  هناش  هب  ار  وا  نامک 
 . دنا هدیشک  فص  دنتسه ، 

 . تسا رحس  نآ  رد  هک  ارچ  روخم ،  نآ  زا  يزیچ  درک  توعد  یندیشون  اذغ و  هب  ار  وت  هاگره 

 . داد شترضح  هب  ار  همان  دومن ،  لابقتسا  هراوس  لاح  رد  ار  ترضح  نآ  داتفا و  هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يوس  هب  دصاق 

 . تسین یلمع  راک  نیا  ادخ !  هب  دنگوس  دومرف :  وا  هب  دناوخ و  ار  نآ  هاگنآ  تسکش ، ار  همان  رهم  ترضح 

درک و دصاق  هب  ور  ترضح  دندز ،  هقلح  شترـضح  نوماریپ  باحـصا  دمآ ،  نییاپ  رتسا  زا  تشادرب و  باکر  زا  اپ  ترـضح  هاگنآ 
؟  میامنب وت  زا  لاؤس  دنچ  دومرف : 

 . يرآ درک :  ضرع 

؟  یهد یم  خساپ  دومرف : 

 . يرآ درک :  ضرع 

یم دشاب ،  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) درم نیا  تخـسرس  نمـشد  هک  ار  يدرم  تفگ :  هشیاع  ایآ  مهد !  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : 
یم ادخ  زا  تاقوا  رایـسب  یتفگ :  وت  و  تسا ؟  هزادـنا  هچ  درم  نیا  اب  وت  ینمـشد  دیـسرپ :  وت  زا  وا  دـندرب ؟  وا  دزن  ار  وت  و  مهاوخ ؟ 

؟  دزیرب مریشمش  زا  نوخ  هک  منزب  نانآ  رب  یتبرض  نانچ  نم  دنشاب و  نم  گنچ  رد  شنارای  وا و  هک  مهاوخ 

هچ يدرک -  ادـیپ  ار  وا  هک  یتّیعقوم  ره  رد  ربب و  ارم  همان  تفگن :  وت  هب  هشیاع  اـیآ  مهد !  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف :  سپس 
ادخ ربمایپ  رتسا  رب  راوس  هک  ینیب  یم  یلاح  رد  ار  وا  وت  شاب !  هاگآ  و  هدب ،  وا  هب  ار  نآ  تماقا -  لاح  رد  هچ  رفس و  ریس و  لاح  رد 

تشپ شنارای  و  هدومن ،  نازیوآ  شنیز  رانک  زا  ار  شریت  هبعج  هتخادنا و  شا  هناش  هب  ار  وا  نامک  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
؟  دنا هدیشک  فص  دنتسه ،  یناگدنرپ  ایوگ  هک  یلاح  رد  شرس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . يرآ یهاگآ ، ) وت  ! ) ایادخ تفگ : 

نآ زا  يزیچ  سپ  دندرک ، توعد  یندیشون  اذغ و  هب  ار  وت  رگا  تفگن :  وت  هب  ایآ  مهد !  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دومرف :  ترـضح 
؟  تسا رحس  نآ  رد  هک  روخم 

 . يرآ یهاگآ ،) وت   ! ) ایادخ تفگ : 

؟  يرب یم  ماغیپ  وا  يوس  هب  مه  نم  زا  ایآ  دومرف :  ترضح 

رد کنیا  یلو  يدوب ،  نم  يارب  ناگدـیرفآ  نیرت  نمـشد  وت  مدـمآ  وت  دزن  یتقو  نم  هک  ارچ  يرآ .  یهاـگآ ،) وت   ! ) ایادـخ تفگ : 
 . امرفب یهاوخ  یم  هک  يرما  ره  سپ  تسین ،  نم  دزن  رتبوبحم  وت  زا  یکاخ  هرک  نیا 

 . رکاسعلا یف  نیدّدرتت  تجرخف  کتیب  موزلب  كرمأ  ثیح  هلوسر  الو  هَّللا  تعطأ  ام  اهل :  لقو  یباتک ،  اهیلإ  عفدا  دومرف :  ترضح 

تا هناخ  رد  هک  دنداد  روتـسد  وت  هب  شلوسر  ادخ و  هک  ارچ  يدرکن ؛ تعاطا  وا  ربمایپ  ادـخ و  زا  وگب :  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ارم  همان 
 . يدرک دمآ  تفر و  نایرکشل  نایم  رد  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  وت  ینامب و 

هناخ رد  ار  ناتدوخ  نانز  هک  ارچ  دـیدرکن ،  راتفر  فاـصنا  اـب  شلوسر  ادـخ و  دروم  رد  امـش  وگب :  ریبز  هحلط و  هب  و  دومرف :  دـعب 
 . دیدروآ نوریب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نز  دیتشاذگ و  ناتیاه 

ریما يوس  هب  هاگنآ  دـناسر ،  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  مایپ  تخادـنا و  هشیاع  ربارب  رد  دروآ و  ار  شترـضح  همان  درک و  تکرح  دـصاق 
 . دیسر تداهش  هب  نیّفص  گنج  رد  تشگ و  شترضح  يافواب  نارای  زا  تشگرب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

(1) دناروش .  یم  ام  هیلع  رب  ار  وا  هکنآ  زج  میتسرف  یمن  وا  دزن  ار  سک  چیه  تفگ :  هشیاع 

 : دسیون یم  نیعبرألا »  » باتک رد  سراوفلا  یبا  نب  دّمحم   - 63  / 880

شیرق زا  دنچ  ینت  رانک  زا  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يزور  دیوگ :  هریرهوبا 

 ، 243 ح 4 تاجردلارئاصب :  263 ح2 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  تسا :  هدـش  لقن  لیذ  رداصم  رد  توافت  یکدـنا  اـب  تیاور  نیا  - 1
 . 260/2 بقانملا :  724/2 ح 28 ،  جئارخلا :  136/2 ح 455 ،  زجاعملا :  هنیدم 
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 . دندومن نیهوت  هراشا و  شترضح  هب  وربا  مشچ و  اب  نانآ  درک ،  روبع  دجسم  رد 

 . دومن تیاکش  ناشیا  تمدخ  اهنآ  زا  دش و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روضح  مالسلا  هیلع  یلع 

 : دومرف دش و  نیگمشخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

تـسق دّـمحم  لآو  دّـمحم  رکذ  اذإو  مکـسوفن ، تباـطو  مکهوجو  تقرـشأ  میهاربإ  لآو  میهاربإ  رکذ  اذإ  مکل  اـم  ساـّنلا ! اـهّیأ  اـی 
اذه ّبحی  یّتح  هّنجلا  لخد  ام  ّربلا  لامعأ  نم  ًاّیبن  نیعبـس  لمع  مکدـحأ  لمع  ول  هدـیب  یـسفن  يذـّلاو  مکهوجو .  دتیـشغو  مکبولق 

 . ّیلع یلإ  راشأو  هدلوو ، 

یم ادیپ  شمارآ  ناتیاه  لد  ناشخرد و  ناتیاه  هرهچ  دیونـش  یم  ار  میهاربا  نادناخ  میهاربا و  یتقو  دوش  یم  هچ  ار  امـش  مدرم !  يا 
یم مهرد  نوگرگد و  ناتیاه  هرهچ  هریت و  ناتیاهلد  دیونـش  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  مان  هک  یماگنه  یلو  دـنک ؛ 

!؟  دوش

رگم دوش  یمن  تشهب  دراو  دهد  ماجنا  ار  ربمایپ  داتفه  لامعا  امـش  زا  یکی  رگا  تسوا !  تردق  تسدب  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
 . مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  درک  هراشا  و  درادب .  تسود  ار  وا  نادنزرف  صخش و  نیا  هکنیا 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

 . انأو هَّللا  ّالإ  هملعیال  ًاّقح  ّیلعل  ّنإو  ّیلعو ،  هَّللا  ّالإ  هملعیال  ًاّقح  یل  ّنإو  ّیلعو ،  انأو  هَّللا  ّالإ  هملعیال  ًاّقح  هَّلل  ّنإ 

زج یـسک  هک  تسا  یّقح  نم  يارب  انامه  و  دناد ،  یمن  ار  نآ  یلع  نم و  ادخ و  زج  یـسک  هک  تسا  یّقح  ار  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
(1) دناد .  یمن  ار  نآ  نم  ادخ و  زج  یسک  هک  تسا  یّقح  یلع  يارب  انامه  دناد و  یمن  یلع  ادخ و 

 : دیوگ مالسلا ) هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يافواب  رای   ) راّمت مثیم  دسیون :  یم  نیعبرا »  » باتک رد  یلبرإ  میهاربا  نب  دعسا   - 64  / 881

 . 196/27 ح 56 راونألا :  راحب   ، 147 لئاضفلا :  یف  هضورلا  - 1
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1382 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_333_1
http://www.ghaemiyeh.com


334 ص :

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ  مدوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میالوم  روضح  رد  هفوک  رهش  رد  نم 
هتشاذگ رس  رب  يدرز  هماّمع  تشاد و  نت  رب  يرتسکاخ  يابق  هک  بکرم  رب  راوس  ییالابدنلب  درم  هاگان  دندوب ،  شترضح  فارطا  رد 

 . دیسر رس  دوب ،  حّلسم  ریشمش  ود  اب  دوب و 

 : تفگ هاگنآ  دومن ،  مارتحا  يادا  دنیامن  یم  مارتحا  مالس و  ناهاشداپ  يارب  هک  يدارفا  دننامه  هدمآ و  نییاپ  شبکرم  زا 

؟  دیتسه الاو  ياه  تّمه  ياراد  مرح و  ّدلوتم  كرش ،  زا  رود  نامیا ،  ملع و  زا  ّولمم  راکزیهرپ ،  ياوشیپ  امش  زا  کیمادک 

؟  دیتسه بازحا  هدنهد  تسکش  باب و  هدننک  بارت ،  وبا  ردیح  امش  زا  کیمادک 

 . تسوت يامنهار  وا  تسوت و  روظنم  اقآ  نیا  تفگ :  دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هراشا  نارضاح  زا  یکی 

هلیبق دنراد ،  هشیر  لیـصا و  هک  ما  هدـش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  یهورگ  فرط  زا  نم  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  وا 
داتـسا ( ؛ » هّنـسألا نعاـط   » هب بقّلم  دـنراد  يریما  ناـنآ  دوش .  یم  هتفگ  همیقع »  » اـهنآ هب  دـنراد و  یناوارف  لـئاضف  راوگرزب و  ياـه 

 . درادن تسود  وا  یتسود  رطاخ  هب  زج  ار  ایند  دنیب و  یم  وا  یناشیپ  زا  ار  باتفآ  هک  دراد  يدنزرف  وا  نانز . ) هزینرس 

هب نونکا  تسا ،  هدناسر  لتق  هب  ار  وا  یسک  هچ  تسین  مولعم  درادن و  ربخ  شلتاق  زا  یسک  هدش و  هتـشک  کنیا  يزیزع  دنزرف  نینچ 
يوس هب  اه  هنتف  هدـش و  راکـشآ  ییوس  ره  زا  يرگ  هنتف  نیطایـش  هداد و  خر  يا  هدـننک  كاله  ثداوح  اه  هلیبق  نایم  وا  لتق  رطاـخ 

 . تسا هدرک  خوسر  اهلد  رد  دیدرت  ّکش و  فالتخا و  تسا و  تکرح  رد  ییوگ  هتسنادان 

رد دنراد و  دامتعا  امـش  روتـسد  زا  ندرک  يوریپ  هب  اریز  ینک ؛  مکح  امـش  میروایب و  امـش  دزن  ار  لوتقم  هک  دنا  هدـش  یـضار  نانآ 
ّنظ نسُح  امش  دروم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مکاح ریـشمش  اه  هلیبق  نایم  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دینک .  یفّرعم  ار  لتاق  هک  تسا  هتخاس  امـش  زا  هزجعم  نیا  هک  دندقتعم  دـنراد و 
 . یتسه ناناملسم  نایم  رد  يزیرنوخ  زا  عنام  تالکشم و  ّلح  راوازس  وت  و  داد ،  دهاوخ  خر  گنج  هدش و 

؟ تساجک لوتقم  کنیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ربنع يوب  وا  زا  دروآ ،  نوریب  دندوب ،  هدناشوپ  ریرح  سلطا و  جابید و  يا  هچراپ  اب  هک  ار  یناوج  هدرم  نآ ،  زا  دروآ و  ار  یتوبات  وا 
 . دش دنلب  دوع  و 

 : دومرف درک و  صخش  نآ  هب  ور  هاگنآ  دومن ،  هماقا  ینالوط  زامن  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

يرگید نز  شیومعرتخد ،  دوجو  اـب  هاـگنآ  درک ،  جاودزا  شیومعرتـخد  اـب  وا  اریز  تسا ،  هتـشک  ثیرح «  « شیومع ار  ناوج  نیا 
 . تشک ار  وا  شدقح  هنیک و  زا  شیومع   (1) درک ،  رایتخا 

يزار هزجعم و  نآ  ات  يروآرد  نخس  هب  ار  ناوج  نیا  هک  میهاوخ  یم  رت  نشور  نیا  زا  ام  یل  و  تسا ،  نینچ  يرآ ،  تفگ :  یبارعا 
 . دنک نایب  تسا ،  هدش  هداد  هعیدو  وت  هب  هک 

یم هضرع  هک  میدینش  ام  دومن ،  عّرضت  اعد و  لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  دش و  زامن  لوغـشم  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
 : تشاد

هبرضأل ّینإو   ، (2) یتْوَْـملا » ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَـک  اهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضِإ   : » تلقو هرقب ،  محل  ضعبب  لیئارـسإ  ینب  ّتیم  تییحأ  تنأ  یهلإ 
 . مرکأ كدنع  یضعب  ّنأ  ملعأو  یضعبب 

دنوادخ دننزب  هدرم  هب  ار  واگ  ندب  زا  يوضع   : » يدومرف هدومن و  هدنز  واگ  ندب  زا  يوضع  اب  ار  لیئارـسا  ینب  هدرم  وت  نم ! يادـخ 
ار ناگدرم  نینچمه 

رتـخد اـب  هدرک و  اـهر  ار  نآ  وا  یلو  دروآرد ،  ناوج  نیا  جاودزا  هب  ار  شرتـخد  وا  اریز  تسا :  هدـمآ  نینچ  رداوـن »  » هخـسن رد  - 1
 . درک جاودزا  يرگید 

 . هیآ 73 هرقب ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نآ وـضع  زا   ) رت یمارگ  وـت ،  دزن  نم  زا  يوـضع  مناد  یم  هک  ارچ  منز ،  یم  هدرم  نیا  هب  ار  مندـب  زا  يوـضع  نم  دـنک ،» یم  هدـنز 
( . تسا

بلاط یبا  نب  ّیلع  نم  انامه  تسا ؟ هتشک  ار  وت  یسک  هچ  ادخ :  نذا  هب  وگب  دز :  ادص  سپس  داد  ناکت  ار  وا  شتـسار  ياپ  اب  هاگنآ 
 . متسه ربمایپ  ّیصو 

يربمایپ هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  ییادخ  هب  دنگوس  ماگنه -  نیا  رد  دومرف  رارکت  هبترم  هس  ود  ترـضح 
ارم ثیرح »  » میومع تفگ :  وا  دندینـش و  ار  وا  يادص  نارـضاح  همه  هک  تفگ  نخـس  یفیعـض  يادص  اب  هدرم  نآ  دومن -  ثوعبم 

 . تسا هتشک 

 . تشاد زاب  نخس  زا  بل  تفگب و  نیا 

 . دنتشاذگ هدجس  هب  رس  هداتفا و  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  ياپ  هب  تفگش ، رما  نیا  تهج  هب  مدرم  زا  یهورگ  عقوم  نیا  رد 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . تسا هدمآ  رد  نخس  هب  لاعتم  يادخ  نذا  هب  طقف  وا  تسا ،  لاعتم  دنوادخ  صوصخم  هدجس 

 . دندومن ییاهاعّدا  اعّدا ،  لها  دروم  نیا  رد  و 

(1) دنا .  هدومن  تیاور  هفوک  ناثّدحم  مومع  ار  ثیدح  نیا  و 

 : دسیون یم  نیعبرا »  » باتک رد  سراوفلا  یبا  نب  دّمحم   - 65  / 882

همطاف یلع و  زا  رت  بوبحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  ار  یصخش  نم  دیوگ :  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  یثیدح  رد 
 . مدیدن مالسلا  امهیلع 

اهیلع همطاف  ترضح  هک  مدوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  يزور  دهد :  یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  نخـس  هاگنآ 
 : دومن ضرع  درک و  ربمایپ  هب  ور  مالسلا 

؟  تسا یتلیضف  هچ  نم  يارب  داب !  وت  رب  ادخ  دورد  ادخ !  لوسر  يا  وت  يادف  مناج 

 . 341/2 ح1 قئارلا :  عومجملا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . اهلهأو هّنجلا  لهأ  ءاسن  هدّیس  تنأو  هّیربلا ،  یف  ءاسنلا  ریخ  تنأ  همطاف !  ای  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . یتسه تشهب  لها  یتشهب و  ناوناب  يوناب  وت  و  یناگدیرفآ ،  نایم  رد  نانز  نیرتهب  وت  همطاف !  يا 

؟ تسا تیومعرسپ  يارب  یتلیضف  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف 

 . هَّللا قلخ  نم  دحأ  هب  ساقیال  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . دوش یمن  هسیاقم  وا  اب  ادخ  ناگدیرفآ  زا  یسک 

؟  تسا یتلیضف  هچ  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مدنزرف ) ود   ) يارب درک :  ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف 

 . یتافو دعبو  یتایح  ماّیأ  ياتناحیرو  ياطبسو  يادلو  امه  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . دنتسه متافو  زا  سپ  یگدنز و  نارود  رد  نم  ناحیر  لُگ  ود  ناگداون و  نم و  نادنزرف  نانآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  ور  دمآ ،  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندوب  ندز  فرح  لوغـشم  ود  نآ  هک  نیب  نیا  رد  دیوگ :  هشیاع 
 : تفگ درک و  ملسو 

؟  تسیچ نم  هرابرد  امش  رظن  داب !  وت  رب  ادخ  دورد  ادخ !  لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

زا يرصق  رد  تشهب  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  وت ،  نم ،  یلع !  يا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . تسا ناوضر  زا  شنوماریپ  تمحر و  زا  نآ  ساسا  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شرع  ریز  رد  رصق  نیا  دوب ،  میهاوخ  ّرُد 

 ، برغملاو قرـشملا  نیب  ام  هرون  ءاضأ  دـق  رون ،  نم  جات  کسأر  یلعو  کیلإ ،  رظنیو  هیلإ  رظنتف  باب  هَّللارون  نیبو  کنیب  ّیلع !  اـی 
 . لابخلا هنیط  نم  انیضغبم  قلخو  شرعلا ،  تحت  هنیط  نم  انیّبحم  قلخو  ّیبر  ینقلخو  تقلخو  هیدرو ،  رمح  للح  یف  لفرت  تنأو 

نایم شرون  هک  تسا  رون  زا  یجات  وت  رـس  رب  وت ،  هب  نآ  ینک و  یم  هاگن  نآ  هب  وت  هک  تسا  يرد  ادـخ  رون  نیب  وت و  نیب  یلع !  يا 
نشور ار  ملاع  برغ  قرش و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . ییامن یم  راختفا  تسا  خرس  لگ  گنر  هب  هک  یئاه  سابل  نایم  رد  وت  دنک ،  یم 

هدیرفآ خزود  لها  نیکرچ  لِگ  زا  ار  ام  نانمشد  هدیرفآ و  یـشرع  ریز  تنیط  زا  ار  ام  ناتـسود  تسا و  هدیرفآ  ارم  وت و  مراگدرورپ 
(1) تسا . 

: دیوگ يا  هعوفرم  ثیدح  رد  ساّبع  نبا  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 66  / 883

نآ رب  هداتفا و  يرگید  رب  یکی  هک  یگنس  ود  نایم  رد  هک  مدوب  مالـسلاو  هالـصلا  لضفأ  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  میالوم  تمدخ  رد 
 . دوش دراو  نآ  رب  دیاب  هشدخ  نامه  لثم  هک  دومرف  دومن و  يرواد  دوب ،  هدرک  دراو  هشدخ 

؟  دندوب هدرک  تساوخداد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  گنس  ود  نآ  ایآ  مدیسرپ :  ساّبع  نبا  زا  دیوگ :  يوار 

نم هک  یتسار  هب  تخیگنارب !  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ ؛  تفگ : 
(2) درک .  تساوخداد  يرگید  زا  یکی  هدومن و  هثاغتسا  گنس  ود  نآ  هک  مدید 

 : تسا هدش  لقن  دسیون :  یم  عیش »  » هّدام رد  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  هرس  سدق  یحیرط   - 67  / 884

نمض رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ ،  یم  نخس  شنارای  هب  دجسم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یبش 
 : دومرف ینانخس 

 . ّیلع اّولص  ّمث  هیلع  اّولصف  مالسلا  هیلع  میهاربإ  یبأ  مترکذ  اذإو  مهیلع ،  اّولص  ّمث  َّیلع  اّولصف  نیلّوألا  ءایبنألا  مترکذ  اذإ  موق !  ای 

مردـپ هک  یماگنه  یلو  ناـنآ ،  رب  هاـگنآ  دـیتسرف  دورد  نم  رب  تسخن  دـییامن ،  یم  داـی  ار  نیتسخن  ناربماـیپ  هک  یناـمز  مدرم !  يا 
 . نم رب  هاگنآ  دیتسرف  دورد  وا  رب  تسخن  دییامن  یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا 

( . طوطخم  ) ح 32 سراوفلا :  یبا  نبا  نیعبرا  - 1
( . طوطخم  ) ح 32 سراوفلا :  یبا  نبا  نیعبرأ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟  تسا هدیسر  یماقم  نینچ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ببس  هچ  هب  ادخ !  لوسر  يا  دنتفگ :  شباحصا 

رون زا  يربنم  مدیسر  مّوس  نامسآ  هب  یتقو  مدش  هدرب  جارعم  هب  نم  هک  یبش  دینادب !  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
تسـشن و نم  زا  رت  نییاـپ  هجرد  کـی  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  و  متفرگ ،  رارق  ربنم  نآ  زارف  رد  نم  دـیدرگ ،  بصن  نم  يارب 

 . دنتسشن ربنم  فارطا  رد  نیتسخن  ناربمایپ  ریاس 

شناراـی و  دیـشخرد ،  یم  هاـم  نوچمه  شا  هرهچ  هک  دوب  هدـش  راوس  رون  زا  یبکرم  رب  وا  دـمآ ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد 
 . دندوب شدوجو  درگادرگ  رد  ناگراتس  دننامه 

 : تفگ درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

؟  بّرقم کلم  ّيأ  وأ  مّظعم ؟  ّیبن  ّيأ  اذه  دّمحم !  ای 

؟  تسا یبّرقم  هتشرف  مادک  ای  تسا ؟  يراوگرزب  ربمایپ  مادک  صخش  نیا  دّمحم !  يا 

؛  مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یملع  ثراوو  يرهصو ،  یّمع  نباو  یخأ  اذه  بّرقم ،  کلم  الو  مّظعم  ّیبن  ال  مدرک :  ضرع 

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم ؛ ملع  ثراو  داماد و  ومع ،  رسپ  ردارب ،  وا  تسا .  بّرقم  هتشرف  هن  راوگرزب و  ربمایپ  هن  وا 

؟  دنتسیک دنا ، هدز  هقلح  وا  دوجو  درگادرگ  ناگراتس  نوچمه  هک  نانیا  تفگ :  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

 . دنتسه وا  نایعیش  مدرک :  ضرع 

 : درک ضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دوب  اجنیا 

؛» مالسلا هیلع  ّیلع  هعیش  نم  ینلعجا  ّمهللا  »

« . هد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  زین  ارم  ادنوادخ !  »

مالـسلا هیلع  میهاربا  وا  ناوریپ  زا  و  « ؛  (1) َمیهاْربَِإل »  ِِهتَعیـش  ْنِم  َّنِإَو   : » دروآ ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
(2) دوب . »

 . هیآ 83 تاّفاص ،  هروس  - 1
« . عیش  » هدام  ، 572/1 نیرحبلا :  عمجم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هّمئألا لضف  یف  رابخألا  نم  هیف  قفّتا  ام   » باتک رد  هرس  سدق  يدهشم  رفعج  نب  دّمحم  دنمـشناد  هیقف  راوگرزب ،  خیـش   - 68  / 885
 : دسیون یم  مالسلا » مهیلع  راهطألا 

هاگان هک  دوب  هتسشن  شدجسم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دنیوگ : فوع  نب  نامحرلادبع  ساّبع و  نب  هَّللادبع 
 ! ناوخب دیامرف :  یم  دتسرف و  یم  دورد  وت  رب  العا  ّیلع  دنوادخ  دّمحم !  يا  تفگ :  دمآ و  دورف  نیما  لیئربج 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 : ناوخب درک :  ضرع  لیئربج  مناوخب ؟  هچ 

ْمُهُّسَمَیال َنیِلباقَتُم ×  ٍرُرُـس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  یف  ام  اـنْعََزنَو  َنینِمآ ×  ٍمالَِـسب  اـهُولُخُْدا  ٍنُویُعَو ×  ٍتاَّنَج  یف  َنیقَّتُْملا  َّنِإ  »
 . (1) َنیجَرْخُِمب »  اْهنِم  ْمُه  امَو  ٌبَصَن  اهیف 

نیا دراو  ّتینما  تمالس و  اب  دنیوگ ) یم  نانآ  هب  ناگتشرف   . ) دنتـسه اه  همـشچ  رانک  رد  و  تشهب ) (ي  اهغاب رد  ناراکزیهرپ  انامه  »
رارق رگیدکی  يور  هب  ور  اهتخت  رب  دنردارب  هک  یلاح  رد  نانآ  مینک و  یم  رب  اهنآ  هنیـس  زا  ار  دسح  هنیک و  هنوگ  ره  و  دیوش .  اهغاب 

«. دندرگ یمن  جارخا  نآ  زا  هاگ  چیه  دسر و  یمن  اهنآ  هب  اجنآ  رد  یگتسخ  چیه  دنراد . 

رب مه  ربارب  رد  هک  هداد  رارق  مه  ناردارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  یناسک  لیئربج !  يا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
؟  دننایک دنهد ،  یم  هیکت  یتشهب  ياهتخت 

هاگآ دـنا ،  هدرکن  ینکـش  نامیپ  هدوب و  رادافو  وت  نامیپ  دـهع و  هب  هک  یناسک  وت ،  هدـیزگرب  باحـصا  نانآ  درک :  ضرع  لـیئربج 
هک ناـنچمه  ییاـمن ؛ رارقرب  يردارب  تّوُخا و  دـقع  نیمز  يور  رد  ناـنآ  ناـیم  هک  دـهد  یم  ناـمرف  وت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  شاـب 

 . تسا هتسب  يردارب  تّوخا و  دقع  نانآ  نایم  اهنامسآ  رد  دنوادخ 

 . مسانش یمن  ار  اهنآ  نم  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

تـسا نمؤم  ینـالف  میوگ :  یم  امـش  هب  نم  تساـخرب  ینمؤم  درف  یتـقو  مریگ ،  یم  رارق  اوه  رد  امـش  ربارب  رد  نم  تفگ :  لـیئربج 
ود نآ  نایم  دزیخرب و 

 . 45 هیآ 48 -  رجح ،  هروس  - 1
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تّوخا و دـقع  ود  نآ  نایم  دزیخرب و  تسا  رفاک  ینـالف  میوگ :  یم  تساـخرب ، رفاـک  درف  یتقو  نک .  رارقرب  يردارب  تّوخا و  دـقع 
 . دنبب يردارب 

 . میامن یم  نینچ  لیئربج !  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

تّوخا و دقع  رگید  قفانم  اب  قفانم  نایم  زین  و  رگید ،  نمؤم  اب  نمؤم  نایم  تساخرب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگنآ 
 . تسب يردارب 

روط هب  ار  ام  هک  دوب  نینچ  ام  اب  امـش  راتفر  دوب ؟  راک  نیا  رد  يّرـس  هچ  دّـمحم !  يا  دـنتفگ :  دـندز و  دایرف  ناقفانم  ماگنه  نیا  رد 
 . یتسب یمن  تّوخا  دقع  هناگادج  ام  نایم  هدرک و  اهر  هدنکارپ 

 : دومن لزان  شربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دوب  هاگآ  اهنآ  روظنم  ّتین و  زا  هک  ادخ 

(1) ِبِّیَّطلا ؛ » َنِم  َثیبَْخلا  َزیمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  »

« . دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ  رگم  دراذگ  او  دیتسه  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  »

 . دندش شوماخ  مدرم  دناوخ ، ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو 

نمؤم و زا  باحـصا  همه  نایم  هکنیا  ات  تسب ، تّوخا  دـقع  نانآ  نایم  درک و  عورـش  مه  زاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
 . تسب يردارب  تّوخا و  دقع  قفانم 

رد شترضح  دید  دومن ،  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  یهّجوت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، يرپس  یکدنا  نامز 
هرهچ رب  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  ِلالز  هدومن و  سبح  شکرابم  هنیس  رد  سَفَن  دنز و  یم  هلان  هتسهآ  هتسهآ  هتسشن و  يا  هشوگ 

 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا ،  يراج  شنینزان 

؟  دنایرگن ار  تنامشچ  دنوادخ  يزیر ؟  یم  کشا  ارچ  نسحلاابا !  يا 

؟  منک یم  هیرگ  مدوخ  رب  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

؟  ارچ ناج !  یلع  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

 . هیآ 179 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
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یم نم  ددـنبب  تّوخا  دـقع  ینمؤم  اـب  و  دزیخرب ،  يدومرف  ار  ناـنمؤم  زا  رفن  کـی  امـش  هک  تقو  ره  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع 
نم دـیاش  متفگ :  ملد  رد  دـیدومرف  یم  يرگید  هب  هدرک و  ضارعا  نـم  زا  یتـقو  یلو  مزیخرب ؛ دـییامرف  یم  نـم  هـب  کـنیا  مـتفگ : 

 ! مرادن ار  نانمؤم  زا  یصخش  اب  يردارب  یگتسیاش 

يادخ هک  مدیمهف  نانچ  یلو  ما ،  هدومنن  شومارف  ار  وت  هدرکن و  ضارعا  وت  زا  زگره  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
اوه رد  هک  تسا  لیئربج  نیا  ددنب ) یمن  تّوخا  دـقع  نانمؤم  نیا  زا  مادـک  چـیه  اب  و   ) دـنک یم  ضارعا  وت  زا  تّوخا  نیا  رد  لاعتم 

 . مدنبب تّوخا  دقع  وا  اب  ار  وت  متساوخ  دزیخرب و  متفگ  ار  نانمؤم  زا  يدرف  عقوم  ره  هک  هداتسیا 

 . رادم مّدقم  زادنیب و  ریخأت  هب  ار  وا  رما  و  ناشنب ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ :  لیئربج 

يا تفگ :  دـمآ و  دورف  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد  مدـش .  نوزحم  تحاراـن و  نیگمغ و  رما  نیا  زا  و  مدرک ،  رکف  وـت  دـننامه  زین  نم 
هک ارچ  شابم .  نیگمغ  رما  نیا  زا  مدـش ،  هاگآ  رما  نیا  زا  نم  دـیامرف :  یم  دتـسرف و  یم  دورد  وت  رب  ـالعا  ّیلع  دـنوادخ  دّـمحم ! 

 . ما هتسب  يردارب  تّوخا و  دقع  نیمز  نامسآ و  رد  وا  وت و  نایم  مزاس و  یم  نورقم  وت  اب  ار  وا  ما و  هدرک  هریخذ  وت  يارب  ار  یلع 

 : دومرف درک و  داریا  ییاویش  هبطخ  تساخ و  اپب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

یلإ هّجحلا  انأ  هَّللا ،  بیبح  انأ  هَّللا ،  ّیفـص  انأ  هَّللا ،  ّیجن  انأ  هَّللا ،  لوسر  انأ  هَّللا ،  هّجح  انأ  هَّللا ،  ّیبن  انأ  هَّللادـبع ،  انأ  ساـّنلا !  اـهّیأ 
انأو ّالإ  دحأ  نم  امف  رئاظنلا ،  یف  یندرفأو  رخافملا ،  یف  ینرثآو  رثآملاو ،  رخافملا  یف  هَّللا  ینمَّدـق  هَّللا ،  ناخ  دـقف  ینناخ  نم  هَّللا ، 

 ، یفوألا سأکلا  بحاص  انأ  ءاوللاو ،  رثوکلا  بحاص  انأ  يربکلا ،  هعافـشلا  بحاص  انأ  هَّللا ،  زنک  انأ  هَّللا ،  هعیدو  انأو  هدنع ،  هعیدو 
ءاوللاو دوروملا  ضوحلاو  دومحملا  ماقملاو  دوهـشملا  مویلا  یف  لوؤسملا  دّیـسلا  انأ  تازجعملاو ،  تایآلاو  لئاضفلاو  لئالدـلاوذ  انأ 

.دوقعملا
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لّوأو روشحم  لّوأو  روشنم  لّوأو  روبحم  لّوأ  انأ  نیدلا ،  موی  ربنملا  بکار  انأ  نیتملا ،  لوقلاوذ  نیلسرملا ،  متاخو  نیقّتملا  هداس  انأ 
روبزلاو لیجنإلاو  هاروتلا  یف  روکذملا  لسرملا  انأ  روتـسملا ،  ءاهبلا  جات  انأ  روصلا ،  یف  خـفن  اذإ  روبقلا  نم  یعدـی  نم  لّوأو  روربم 

 . هَّللا ملعو  دصاقملاو  دهازملاو  دماحملاو  دهاشملا  بحاص  انأ  روطسم ، باتک  ّلکو 

 ، هرفکلا دـیبم  انأ  هرربلا ،  مامإ  انأو  هرفـسلا ،  ّیجن  انأ  هَّللا ،  نع  قداصلا  دـعولا  وذ  انأ  هَّللارمأب ،  رمآلا  انأ  هَّللا ،  نع  غّلبملا  رذـنملا  انأ 
انأ یهتنملا ،  هردـس  دـنع  یجانملا  انأ  یلعألا ،  عیفرلا  انأ  يرـسإلا ، هلیل  مرکملا  اـنأ  همـالعلاو ، هماـشلاوذ  اـنأ  هرجفلا ، نم  مقتنملا  اـنأ 

 . ناوضرلاب فوفحملا  انأ  نانجلا ،  باوبأ  حتفی  يّذلا  انأ  حاّتفلا ،  انأ  حاّفنلا ،  انأ  حابرلا ،  انأ  حاّفسلا 

 ، مراکألا شیرق  نم  مطاوفلا  نبا  انأ  كاتهلا ،  انأ  كافصلا (1)  انأ  اهراونأب ،  وبحملا  انأ  اهرامثب ،  هّکفتملا  انأ  اهباوبأ ،  عراق  لّوأ  انأ 
عوبنی انأو  مساجلا ،  انأو  مکاحلا ،  میکحلا  انأو  ملاعلا  انأ  مساقلاوبأو ،  مساقلا  انأ  تاعـضرملا ،  نبا  انأ  میلـس ،  نم  دـئاوفلا  لّوأ  اـنأ 

 . مراکملا

دنج هل  هَّللا  کلهأو  لیبابأ  ریطب  هل  ناک  امو  دمحلاب  يّدج  ّدجلاو  انیسلاو  دجملاو  رخفلاو  ءاوللاو  دمحلا  هبیش  نبا  انأ  مشاه ،  نبا  انأ 
یلو یفلزلا ،  هرخآلا  نم  یلو  یبرلاو ،  رعاشملا  یل  انأ  یهنلاو ،  رثآملا  یل  انأ  يوللاو ،  هباصعلا  یل  انأ  افـصلاو ،  مزمز  یل  انأ  لیفلا ، 

 . يربکلا هلیسولا  یلو  یهتنملا ،  هردسو  یبوط  هرجش 

بجعلا انأ  ّیلوتو ،  ربدأ  نم  یلع  انأ  بّاثولا ،  انأ  باّهولا ،  انأ  باّلغلا ،  انأ  يرولا ،  عیمج  یلع  هّجح  انأ  يدهلا ،  علاطم  باب  انأ 

 . خ كافسلا ،  - 1
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دوعوملا انأ  هلیـضفلاب ،  صوصخملا  انأ  قیفرلا ،  انأ  قیفـشلا ،  انأ  فوؤرلا ،  اـنأ  فوطعلا ،  اـنأ  باـتکلا ،  هیلع  لّزنملا  اـنأ  باـجعلا ، 
 ، ءایصوألا رذنم  انأ  ءایبنألا ،  ملع  انأ  قافآلا ،  یلع  ّقحلاب  ثوعبملا  انأ  قاربلا ،  یلع  لومحملا  انأ  قارشإلاو ،  رونلا  وبأ  انأ  هلیـسولاب ، 

 . ءافعضلا ذقنم  انأ 

لماکلا انأ  لضافلا ،  انأ  رتبألا ،  بیـضقلاوذ  انأ  رفغملاو ،  عردلا  بحاص  انأ  رمحألا ،  لمجلاوذ  انأ  قطان ،  قداص  انأ  عفاش ،  لّوأ  انأ 
فلاخ نم  یلع  ماغرـضلا  انأ  متاخلا ،  انأ  مامـسلا ،  انأ  مامإلا ،  انأ  مامحلا ،  انأ  ّقحلاب ،  ثوعبملا  انأ  قدصلا ،  لئاق  انأ  لزانملا ،  انأ  ، 

 . ماکحألا

انأ دباعلا ،  انأ  دهاشلا ،  انأ  يدـهلا ،  حـضاو  انأ  لیزنتلا ،  بحاص  انأ  لیعامـسإ ،  مالک  انأ  هفزآلا ،  انأ  تبرتقا ،  انأ  هعاسلا ،  هیعاد  انأ 
 . یتّجحب جلفملا  انأ  یتوعدب ،  ذقنملا  انأ  یترتعل ،  همارکلاب  رّشبملا  انأ  یتّمُال ،  همالسلاب  دوعوملا  انأ  دعاو ،  ریخلاب  انأ  دصاقملاوذ ، 

یل تهّجو  فافعلا ،  فهکو  یهنلا  دوطو  یضرلا  رحب  انأ  همعنلاب ،  رّشبملا  انأ  همقنلا ،  عفاد  انأ  هّمئألا ،  همـصع  انأ  هّمئألا ،  مامإلا  انأ 
قیرطو نامیإلا  هّداج  انأ  فرـشلا ،  هحوبحب  نم  فحتلاـب  نیدـتفملا  نیحیبذـلا  نبا  اـنأ  هنیکـسلا ،  هلط  اـنأ  هّنجلا ،  یل  تّفحو  یفلزلا 

ُّما انأ  نیمألا ،  یموق  یف  تیّمسف  نیلسرملا ،  نم  هعـست  یندلو  ناطیـشلا  هرـسح  انأ  ناندع ،  نب  دعم  نبا  انأ  ناهربلا ،  حضاوو  نامألا 
 . نوتیزلاو نیتلاو  سیو ،  هط  انأ  نیبملا ،  نآرقلا 

انأ نیضرألاو ،  تاوامسلا  یف  دّمحم  انأ  نیفلاسلا ،  نورقلا  یفو  نیمّدقتملا  ممُالا  یفو  نیـضاملا  فحـص  یفو  نیلّوألا  یف  دمحأ  انأ 
انأ ّرثَّدملا ،  انأ  لّمّزملا  انأ  بیصملا ،  انأ  بیجنلا ،  بیبحلا  انأ  رشحملا ،  یف  باجملا  انأ  ردصملاو ،  عمجملا  یف  رثوکلا  بحاص 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . نیعمجأ انأ  مهتلّضفف  نّویبنلا  مهتلضفو  يرولا  مدآ  رهظ  یف  ینمهاس  يّذلا  انأ  رّکذملا ، 

 . میعنلا تاّنج  یلإ  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاق  انأ  یتلاسر ،  قیدصتب  دهعلا  مهیلع  ذخأو  یتعاطب ،  مهرمأو  یتعافشب ،  هَّللا  مهرّشب  يّذلا  انأ 

هّلم مهاکزأو  هّمذ  مهظفحأو  همحر  مهلزجأو  هُّما  مهمرکأو  ًاّرقتسم  مهالعأو  ًاربخ  مهحـضوأو  ًارطخ  مهّمعأو  ًاردق  نیّیبنلا  لضفأ  انأ 
بانج دج  نع  مکب  لدعی  مل  مکیدل ،  هبهاومو  مکیف ،  یلاعت  هَّللا  ملع  قیقحتل  هنیدخب  لصوو  هنیرقب  نرق  دـقو  ّالإ  دـحأ  مکیف  امو  ، 

 . ًائیش مکرّکُذا  یک  ینرّخأ  ذإ  یب  فطلو  هَّللا  نسحأ  دقو  مهلو  مکل  هَّللا  زاح  دقو  مکلاکشأ ،  لامعأ  نعو  مکناوخأ 

تیتُوا یّمع ،  نباو  یخأ  ّیلعف  یننسب ،  هقّلعتم  هننسو  یبسن  نم  هبـسنو  یبسح  نم  هبـسح  هب ،  صوصخم  هتفرعمل  قیقح  ًاّیلع  ّنإو  الأ 
 ، هقانلاو بیضقلا  تیتُواو  ناهربلاو ،  هّیصولا  ّیلع  یتُواو  نآرقلاو ،  هوعدلا  تیتُواو  همصعلاو ،  ملعلا  ّیلع  یتُواو  همکحلاو ،  هلاسرلا 

 . ءاوللاو ضوحلا  ّیلع  یتُواو 

 ، راخفلاو فرـشلا  ّیلع  یطُعاو  راقولاو ،  هبیهلا  تیطُعاو  یظللاو ،  هّنجلا  میـسق  ّیلع  لعجو  یمظعلا ،  هعافـشلاو  هدجـسلاب  تدعُواو 
تصصخ میقتسملا ،  طارصلاب  ّیلع  رّـشبو  رثوکلاو ،  هلاسرلاب  ترّـشب  یجحلاو ،  هعاربلا  ّیلعل  بهوو  ءاهبلاو ،  هحامـسلا  یل  بهوو 

 . ءاسنلا هریخ  همطاف  هتجوزب  ّیلع  ّصخو  يربکلا ،  هجیدخب 

 ، یلعألا عیفرلا  یف  ّیلع  نع  تلئس  یهتنملا ،  هردس  دنع  تیّخوت  ءامسلا ،  یف  ّیلع  مالک  تعمـسو  ءاوهلا ،  یف  فرفرلا  یلع  تلمح 
 ، ناکو تنک  ثیح  ّیلع  ینقراـفی  ـال  نأ  تبلط  ناـنجلا ،  یلعأـب  ترّـشب  فیـسلاو ،  هرادـبلا  ّیلع  یطُعاو  فوخلاو  راذـنلاب  تلـسُرا 

تدعو
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تلّـضفو تازجعملا ،  يدحإ  یلع  تایآلاب  تثعبو  دوهـشملا ،  مویلا  یف  دمحلا  ءاولب  ّیلع  دعوو  دوهـشملا  مویلا  یف  دومحملا  ماقملا 
 . رفظلاو سأبلا  ّیلعل  بهو  رظنلا ،  هّدح  یل  بهو  نارفغلاب ،  ّیلع  یبح  ناوضرلاب  تیبح  رهقلاب ،  ّیلع  لّضف  رصنلاب 

 ، نیّیصولا متاخ  ّیلع  نیّیبنلا ،  متاخ  انأ  دصارملا ،  یف  ّیلع  یطس  دهاشملا  یف  توطـس  نینمؤملا ،  حلاص  ّیلع  نیلـسرملا ،  قباس  انأ 
 . نورکمی ام  مسقی  ّیلع  ّفک  یف  فیسلاب  تثعبو  نوکفأی ،  ام  فّقلتت  اصعلاب  یسوم  یخأ  ثعب  یتوعد ،  غّلبم  ّیلع  یتُّما ،  ّیبن  انأ 

لیلخلا هوعد  هل  تقبـس  يدـعب  لیعامـسإ  هوفـص  ّیلع  ّیلع ،  بزح  یبزحو  یبزح ،  هَّللا  بزح  یقتلا ،  باب  ّیلع  يدـهلا ،  باـب  اـنأ 
میهاربإ نیملاظلا ،  کلذـب  جرخأو  نیکرـشملا ،  مانـصأ  رـسکو  نیملاعلا ،  ّبر  دـهع  یلع  تبث  لـیثامتلاو ،  مانـصألا  هداـبع  ّبنجو 

ّیلعو انأ  تنجع  نیاظحلا ،  لعف  نع  هیزنتلاب  انرّهطو  لیضفتلاب ،  هَّللا  انّصخ  لیعامسإو ،  میهاربإ  هوفـص  انأو  نیلـسرملاو ،  هَّللاهوفص 
 . نینمؤملا روهظ  یف  ّیلعو  انأ  تنکس  نیط ،  نم 

نم هفآب  هنید  یف  یلبیالو  تاملظلا ،  نم  هملظ  هیلع  هبتـشیال  یناـسل ،  یلع  بطاـخیو  یناـنج  یلع  قطنی  یتّجح  ّیلع  هَّللا ،  هّجح  اـنأ 
یف ّیبرو  ینضح ،  یف  ّیلع  ّیبرو  ّیلع ،  یبأ  رجح  یف  تّیبر  تالـضعملا ،  ملع  ّیلعل  بهوو  تالکـشملا ،  ملع  یل  بهو  تافآلا ، 

 . يردص یف  أشنو  يرجحو ،  يدهم 

رخفیو يّدـحب  برـضی  ناسنإ ،  نمؤی  نأ  لبق  نم  نانجلاب  دـعوأو  نارفغلاب ،  یبحو  ناوضرلاب  حرف  يرمأ ،  یلإ  مهّلک  سانلا  قبـسو 
 ، رکفلا مئاد  بئاصملا  دنع  عطقنیالو  رکذلا ،  نع  ایندلا  هلغشیال  مئاص ،  رباص  مکاح  ملاع  يونصو  مدلص  يدعسب ،  وطـسیو  يّدجب 

عاجش روکذ  روقو  روبص  ربخلا  یلع  رطخلا ،  میظع  رظنلا ،  دیدح 
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ّیخـس ّیـضر  ّیقن  ّیقت  یّنع ،  لاحمب  فقو  الو  یّنع ،  ّطق  لدـحنا  ام  لاتقلا  هروس  یف  لازنلا  موی  یف  هسفن  بهو  لاـطبألا ،  ّتلق  اذإ 
 . ّیضم ّیکز  ّینس  ّیلو 

 ، ًارزإ قاحـسإبو  ًاربص ،  لیعامـسإبو  ًاملع ،  میهاربإـبو  ًاـمزع ،  حـلاصبو  ًاـملح ،  دوهبو  ًاـمکح ،  حونب  یـضق  اذإ  ساـنلا  هبـشأ  ّیلع 
 . هَّللا نید  یف  دناعم  هَّللا ،  بهاوم  یلع  دوسحم  ًابیذکت ،  فسویبو  ًابئاصم ،  بوقعیبو 

 ، قئاوبلا مادج  قئاوبلا ،  نم  فیطل  قراوطلا ،  نم  لیمج  ًاقلخو ،  ًاقلخ  یبو  ًادـشر ،  میرم  نب  یـسیعبو  ًادـهز ،  میلکلاب  یـش ء  هبـشأ 
 . ّبرلا ّبحی  هبحصلا ،  ّیسدق  ّبللا ،  ّيوامس (1)  بلقلا ،  ّیتوکلم  قرافم ،  ّرش  ّلکلو  قفاوم  ریخ  ّلکل  قفانملا ،  ّودع 

 ، یّیفـص هّیفـصو  یّیلو ،  هّیلوو  يّودع ،  هّودـع  یفایـسأب ،  زرابو  یقالخأب ، يذـغو  یقارعأ  یف  تبن  زجاعالو ، لشف  ریغ  زرابم  زجانم 
 . ّیقش قفانم  ّالإ  هضغبی  الو  ّیقن ،  نمؤم  ّالإ  هّبحیال  همصعلا ،  نازیمو  همکحلا ،  بابو  هّمُالا ،  قدارس 

هلیازیـال (2) هیفو  هعم  ّقحلا  ًاـقطان ،  ّقـحلا  لـیبسبو  ًاـقداص  هَّللادـنع  لزی  مل  هَّللا ،  توـکلم  یف  مظعم  هَّللادـنع ،  هیجو  بیجن  بیبـح 
ّیلإو هأدبم  یّنم  نوقراملا ،  هأنشیو  نوقسافلا ،  هضغبیو  نوطـساقلا ،  هتقمیو  نوقفانملا ،  هرکذب  یـسیو ء  نینمؤملا ،  هرکذب  رـشبتسی 
رهاط بانجلا  موصعم  هقلخ ،  یف  جارـس (3)  هفطع ،  یف  لوهم  هفرط ،  یف  میرک  هاوأـم ،  نیّیّلع  یفو  هاوثم ،  سودرفلا  یفو  هاـهتنم ، 

ّیقت باوثألا ، 

رد هدروآ ،  ار  هبطخ  نیا  زا  یشخب  شیوخ  بقانم  باتک  رد  داشرإلا  بحاص  هرس  سدق  یملید  هدمآ :  یلصا  هخسن  یقرواپ  رد  - 1
 . دسجلا ّیسدق  ردصلا  ّيوامس  هدمآ :  عبنم  نآ 

( . یلصا هخسن  یقرواپ   ) هدمآ یملید  بقانم  رد  هک  نانچ  هیدتعی ،  الو  - 2
 . خ عیرس ،  - 3
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 . تابهلا موی  یف  تاجردلا  یلع  لاع  تانسحلا ،  دئاز  تاکربلا ،  ریثک  تاکرحلا 

 . بّاثو باّهو  باّلغ  باّرض  هروسق  هردیح  بّرجم  دسأتسم  بّدؤم  بیدأ  بیطم  ببلجم  بیجن  بّذهم 

 ، عانقلا فاّشک  عارذلا ،  لبع  عابلا  لیوط  موربملا ،  يرمأو  مولعملا ،  يرهجو  موتکملا  يّرس  بحاص  ًاقلخ ،  مکلّوأو  ًاقبـس ،  مکلّوأ 
ثیل ماشه  رفاذع  ماقمق  زرابم  ماوه  دـجام  ماغرـض  رفنـضغ  بیرق ،  هلزنملا  یف  ّهبر  نم  بیـسن ،  بیـسح  بیبل  بیدأ  عانقلا  موی  یف 

 . ماهمه

 ، یتـنیط نم  هَّللا  هقلخ  ًاـّبل ،  هل  جزاـمیالو  ًاـبلق ،  ّیلعل  نکـسیال  بعرلا  ّنأ  ّیلإ  یحوأو  نیملاـظلا ،  بولق  یف  بعرلا  هَّللا  نکـسأ  هب 
دقرلا هلیل  هسفنب  یناساو  یتُّما ،  یلع  هنحملا  وهو  یکلم ،  هب  رانأو  یتّجح ،  هب  حـضوأو  یتّنـسب ،  یعم  ماقأو  یتمرحو ،  یتنبا  هجّوزو 

 . ًارهق یّنم  يّودع  هذخأ  ام  ّدرو  ًارهج ،  ًابنیز  یتنبا  لمحو  یشارف ،  یلع 

هتلافک هجیدخ  ّتلوتو  هتیبرت  تّیلوت  ینـضحو ،  يرجحو  یتیب  ّیلع  ّیبرو  اهنـضحو ،  اهرجحو  دسأ  تنب  همطاف  هُّما  تیب  یف  تیبرأ 
يأُر ام  ملعلاو ،  ياول  بحاص  وهو  ممُالا ،  دعـسأ  هّبحم  مدـعلا  یف  وهو  انأ  تنراقتو  مکحلا ،  هنم  تعباتت  هتعـضرأ ،  عاـضر  ریغ  نم 

 . یتلاسرب هوعد  ریغ  نم  نمآ  مدقو ،  دی  ّیلعلو  ّالإ  مدق  ناکم  یف  یل  تبث  ام  منصلا ،  دجاس  ّطق 

 ، رادقألا مظعأ  هردق  راونألا ،  هب  لمک  ام  يرون  نم  لمکتساو  لاوزلا ،  هالص  یعم  هموی  یف  ّیلع  یّلصو  هوحـض ،  نینثإلا  موی  تثعب 
ّیلعف تاوامـسلا ،  یفو  تاقدارـسلا  یلع  یمـسإو  همـسإ  بتکو  تارهاطلا ،  هیعوألا  یف  یننراقو  تایکازلا  ءاـبآلا  روهظ  یف  ینـسنآ 

یف یثّدحمو  تامملا ،  یلإ  بلّطملادبع  رهظ  نم  یقیقش 
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 . تافرغلاو هَّللا  راوج 

هبّنجو ءایحلاو ، عرولا  هیف  لعجو  ءامـسلاو ، ضرألا  لهأ  یلإ  هبّبحو  یقتلاو ،  ملعلاب  هَّللا  هّصخ  هاداع ،  نم  داعو  هالاو ،  نم  لاو  ّمهللا 
.ءامسلاو ضرألا  یف  نم  ّلک  یلع  هتیالو  ضرفو  يدرلاو ،  فوخلا 

 . هَّللا ضغبأ  دقف  ینضغبأ  نمو  ینضغبأ ،  دقف  هضغبأ  نمو  ینّبحأ ،  دقف  هّبحأ  نمف 

ّیلع یتاـقوأ ، یف  یـسنومو  یتاـمم ، دـعب  یلّـسغمو  یتاـیح  یف  یّمغ  فشاـکو  یّمه ،  یهتنمو  یملح ،  ءاـعوو  یملع ،  هـنازخ  ّیلع 
ّیلع رضح ،  اذإ  يدحل  یف  يّدهممو  رشبلا ،  نم  َّیلع  یّلصی  نم  لّوأ  ّیلع  تیراوت ،  اذإ  ینافکأ  یف  یجردمو  تضبق ،  اذإ  یلـساغ 
ٌّیقـش ّالإ  هلـضف  ّدریالو  دساح ،  ّالإ  ّیلع  یف  ینیذؤیال  دـئاکملا ،  هحورب  یّنع  عفادـیو  دـباوألا ،  یّنع  لمحیو  دـئادشلا ،  یف  ینیفکی 

 . دحاج

 . متسه ادخ  بیبح  ادخ و  ّیفص  ادخ ،  هدیزگرب  ادخ ،  لوسر  ادخ ،  تّجح  ادخ ،  ربمایپ  ادخ ،  هدنب  نم  مدرم !  يا 

اهتمارک تاراختفا و  رد  ارم  لاعتم  دنوادخ  تسا ،  هدومن  تنایخ  دنوادخ  هب  دیامن  تنایخ  نم  هب  هک  ره  ادـخ ،  يوس  هب  تّجح  منم 
 . تسا هدومن  زاتمم  ماوقا  ناگرزب  نایم  رد  ارم  هدیزگرب و  رخافم  رد  هتشاد و  مّدقم 

منم يربک ،  تعافـش  بحاص  منم  ادخ ،  جنگ  منم  ادخ ،  هعیدو  منم  مدوب ،  وا  دزن  یهلا  هعیدو  نم  هکنآ  زج  دوبن  یـسک  چـیه  سپ 
 . تازجعم تایآ و  لیاضف ،  لیالد ،  ياراد  منم  رترپ ،  فرظ  بحاص  منم  یهلا ،  ياول  رثوک و  بحاص 

مچرپ دنوش و  یم  دراو  هک  یضوح  هدوتس و  یماقم  ياراد  منم  دریگ و  یم  رارق  شسرپ  دروم  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ییاقآ  نآ  منم 
 . هدش هدیچیپ 

یم رارق  رون ) زا   ) يربنم زارف  رب  تمایق  زور  رد  هک  منم  متـسه ،  نیتم  يراتفگ  ياراد  هک  منـالوسر  متاـخ  ناراـکزیهرپ و  ياـقآ  نم 
رد هک  یـسک  نیتسخن  راـکوکین و  نیتـسخن  روشحم ،  نیتـسخن  روشنم ،  نیتـسخن  تماـیق ، ) زور  رد   ) ناـمداش نیتـسخن  نم  مریگ ، 

.متسه دوش  یم  هدناوخ  ربق  زا  لیفارسا  روص  ندش  هدیمد  ماگنه 
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هدـش هتـشون  هک  یباتک  ره  روبز و  لیجنا ،  تاروت ،  رد  هک  يربمایپ  نآ  منم  متـسه ،  هدـش  هدیـشوپ  لالج  هوکـش و  جات  ياراد  نم 
 . ادخ شناد  اهدوصقم و  دهازم ،  اه ،  یندوتس  دهاشم ،  ياراد  منم  ما ،  هدش  رکذ 

زارمه نم  متـسه .  وا  زا  تسار  هدـعو  ياراد  راگدرورپ و  روتـسد  هب  هدنهدروتـسد  و  ادـخ ، يوس  زا  هدـنروآ  ماـیپ  هدـنناسرت و  نم 
 . متسه نارجاف  زا  هدنریگ  ماقتنا  نارفاک ،  هدننک  دوبان  ناراکوکین ،  ياوشیپ  ناریفس ، 

یهتنملا هردس  رد  هک  یسک  منم  میالعا ،  عیفر  نامه  نم  مدش ،  هتشاد  یمارگ  جارعم  بش  رد  نم  متسه ،  يربمایپ  هناشن  ياراد  نم 
هرگ  ) هدننکزاب منم  هدنـشخب ،  رایـسب  منم  دنناسر ،  دوس  منم  مراد ،  ار  غیلب  نانخـس  ییاناوت  هک  منم  مدومن ،  تاجانم  مراگدرورپ  اب 

 . ما هدش  هطاحا  یهلا  ناوضر  اب  هک  منم  میاشگ ،  یم  ار  تشهب  ياهرد  هک  متسه  یسک  نم  اه ، )

منم مرب ،  یم  هرهب  نآ  راونا  زا  هک  منم  مروخ ،  یم  نآ  ياه  هویم  زا  هک  منم  مبوک ،  یم  ار  تشهب  رد  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  نم 
 . مراد یمرب  اهزار  زا  هدرپ  هک  منم  نخس ،  رد  اناوت  غیلب و 

 ، ممساقلاوبا مساق و  نم  متسه ،  هدریـش  ناردام  دنزرف  نم  میلـس ،  زا  اه  هدیاف  نیتسخن  منم  مشیرق ،  زا  میرک  ياه  همطاف  دنزرف  نم 
 . متسه اهتمارک  همشچرس  نم  تمظع و  ياراد  نم  مکاح ،  میکح  منم  دنمشناد و  منم 

 ، دومن ششوک  يادخ  دمح  اب  هک  تسا  یسک  نم  ّدج  متسه ،  انیس  دجم و  رخف ،  ءاول ،  دمح ،  هبیش  دنزرف  نم  ممشاه ،  دنزرف  نم 
 . درک دوبان  ار  لیف  رکشل  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  هدمآ و  نامسآ  زا  وا  رطاخ  هب  لیبابا  ناگدنرپ  هک  یسک 

هلیـسو یهتنملا و  هردس  یبوط ،  هرجـش  یفلز ،  ترخآ  یبر ،  رعاشم و  یهن ،  رثآم و  اول ،  هباصع و  تسا ،  نم  ِنآ  زا  افـص  مزمز و 
 . تسا نم  يارب  همه  همه و  يربک 

رب منم  هدنهد ،  شاداپ  منم  هدنـشخب ،  منم  زوریپ ، هشیمه  منم  متاقولخم ،  همه  رب  ادخ  تّجح  نم  متیادـه ،  شـشخرد  زاغآرـس  نم 
 . متسه یتفگش  زا  رتزیگنا  تفگش  نامه  نم  دشاب ،  نادرگ  يور  هک  یسک 

يرترب رب  هک  یـسک  منم  قـیفر ،  منم  زوـسلد ،  قیفـش و  منم  فوؤر ،  منم  ناـبرهم ،  منم  تشگ ،  لزاـن  وا  رب  نآرق  هـک  یـسک  مـنم 
هب هک  یسک  منم  هتفای ،  صاصتخا 
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هتخیگنارب قافآ  همه  رب  قح  هب  هک  یسک  منم  دش ،  لمح  قارب  رب  هک  یسک  منم  قارشا ،  رون و  هدنراد  منم  هدش ،  هداد  هدعو  هلیسو 
 . افعض هدنهد  تاجن  منم  ایصوا ،  هدنهد  میب  منم  ناربمایپ ،  مَلَع  منم  مدش ، 

 . متسه رت  هدنرب  ریشمش  نینهآ ،  هالک  هرز و  بحاص  خرس ،  رتش  ياراد  نیتسار ،  يایوگ  هدننک ،  تعافش  نیتسخن  نم 

 ، تعرس ياراد  منم  ماما ،  منم  ناسر ،  مایپ  منم  قح ،  رب  هدش  هتخیگنارب  یتسار ،  هدنیوگ  منم  لزانم ،  منم  لماک ،  منم  لضاف ،  منم 
 . یهلا ماکحا  نافلاخم  هیلع  رب  ریشمش  منم  متاخ ،  منم 

بحاص منم  لیعامـسا ،  مالک  منم  هدـنوش ،  کـیدزن  نآ  منم  نآ ،  ندـش  کـیدزن  ماـگنه  منم  تماـیق ،  زور  هب  هدـننک  توعد  منم 
 . متسه ریخ  هب  هدنهد  هدعو  هدوب و  دصاقم  ياراد  نم  دباع ،  منم  دهاش ،  منم  نشور ،  رگتیاده  منم  لیزنت ، 

 . مزوریپ لیلد  ناهرب و  اب  نم  متسه ،  توعد  اب  هدننک  اهر  تمارک و  هب  مترتع  هدنهد  هدژم  یتمالس و  هب  متُّما  هدنهد  هدعو  نم 

درخ و گرزب  هوک  اضر ،  يایرد  نم  متـسه .  تمعن  رب  هدـنهد  هدژم  تمقن و  هدـننک  عفد  ناماما ،  تمـصع  نایاوشیپ ،  ياوشیپ  نم 
 . تسا هدرک  هطاحا  ارم  فارطا  تشهب  هدوب و  نم  هّجوتم  تلزنم  ماقم و  متسه .  فافع  هاگهانپ 

 ، دنتفرگ ییادف  فرـش  تمعن  زان و  زا  ییاه  هفحت  اب  هک  هدش  حبذ  ود  دنزرف  نم  متـسه ،  راقواب  زیگنا و  تفگـش  ییابیز  ياراد  نم 
 . متسه راکشآ  ناهرب  اب  ناما  هار  نامیا و  هارهاش  نم 

نیما هب  مدوخ  هفیاط  رد  و  متـشگ ،  ّدلوتم  لسرم  ربمایپ  ُهن  زا  متفرگ ،  رارق  ناطیـش  ترـسح  ثعاب  نم  مناندع ،  نب  دـعم  دـنزرف  نم 
 . نوتیزلاو نیتلاو  منم  نیسای ،  هط و  منم  نیبم ،  نآرق  ردام  منم  مدش ،  فورعم 

نیمز اهنامـسآ و  رد  و  دـمحا » « ؛  نیتسخن ياه  نرق  هتـشذگ و  ياه  تّما  ناگتـشذگ و  ياه  باتک  رد  ناینیـشیپ ،  نایم  رد  نم  ماـن 
 . دشاب یم  دّمحم » »

منم لّمّزم ،  منم  بیـصم ،  منم  هدیزگرب ،  بیبح  منم  رـشحم ،  رد  هدش  هتفریذـپ  منم  متـسه ،  ردـصم  عمجم و  رد  رثوک  بحاص  نم 
همه رب  نم  سپ  متفای  يرترب  ءایبنا  رب  تاقولخم ،  همه  مدآ  بلـص  رد  نم  اب  درک  تکرـش  هک  یـسک  منم  هدنهد ،  رّکذت  منم  ّرثّدم ، 

 . متفای يرترب  ناربمایپ 
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متلاسر قیدـصت  يارب  مدرم  زا  و  دومرف ،  رداص  ار  مناـمرف  زا  تعاـطا  روتـسد  و  داد ،  هدژم  ار  متعافـش  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  منم 
 . متسه اهتمعن  تشهب  يوس  هب  نادیفسور  ربهر  نم  تفرگ .  نامیپ 

ماقم و رظن  زا  نانآ  نیرتالاو  ربخ ،  رظن  زا  نانآ  نیرتراکشآ  تمظع ،  رظن  زا  اهنآ  نیرتریگارف  شزرا ،  رظن  زا  ناربمایپ  نیرتالاب  نم 
زا نانآ  نیرت  هزیکاپ  هّمذ و  رظن  زا  ناـنآ  نیرت  ناـبهگن  تمحر ، رظن  زا  ناـنآ  نیرت  ناوارف  تُّما ، رظن  زا  ناـنآ  نیرت  یمارگ  تلزنم ، 

 . متسه ّتلم  رظن 

امش رد  یلاعت  يادخ  شناد  هک  ارچ  تسا ؛  هدیسر  وا  تسود  هب  هدومن و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هکنآ  زج  تسین  یسک  امش  نایم  رد 
نآ دنوادخ  هک  یتسار  هب  و  هدرکن ،  لودع  ناتبهذم  لامعا  زا  ناتناردارب و  ناتسآ  زا  تسامش ،  دزن  وا  ياهتمعن  هدرک و  ادیپ  قّقحت 

يزیچ ات  هتخادنا  ریخأت  هب  ارم  هک  ارچ  هدومرف ؛ فطل  نم  ّقح  رد  هدومن و  ناسحا  دـنوادخ  تسا و  هدرک  عمج  نانآ  امـش و  يارب  ار 
 . موش رّکذتم  امش  رب  ار 

نم داژن  وا  داژن  نم ،  بسح  وا  بسح  تسوا ،  هژیو  هک  یتخانش  تفرعم و  تسا ،  ییاسانش  راوازس  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـشاب !  هاگآ 
 . تسا نم  شور  هار و  وا  شور  هار و  ، 

 ، تمصع شناد و  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هدش و  اطع  تمکح  تلاسر و  نم  رب  تسا ،  نم  يومعرـسپ  ردارب و  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
مالـسلا هیلع  یلع  رب  هدش و  تیانع  رتش  ریـشمش و  نم  رب  ناهرب ،  تیاصو و  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هدـش و  اطع  نآرق  توعد و  نم  رب 

 . مچرپ ضوح و 

رب هدش و  اطع  راقو  تبیه و  نم  رب  هدش ،  خزود  تشهب و  میسق  مالسلا  هیلع  یلع  هدش و  هداد  هدعو  گرزب  ِتعافش  هدجس و  نم  رب 
 . یگتسیاش لقع و  لامک و  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هدش و  ینازرا  لالج  هوکش و  ییاقآ ،  نم  يارب  راختفا ،  فرش و  مالسلا  هیلع  یلع 

هدش و باختنا  نم  يارب  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  میقتسم ،  طارص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مدش و  هداد  هدژم  رثوک  تلاسر و  هب  نم 
 . مالسلا هیلع  یلع  يارب  ناوناب ، هدیزگرب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  مدش و  لمح  اوه  رد  هدرتسگ » شرف  « ؛ فرفر يور  رب  نم 
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میب يارب  نم  مدش ،  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  العا  عیفر  رد  متفرگ و  رارق  تساوخرد  دروم  یهتنملا  هردس  رد  نم  مدینش ،  نامـسآ 
 . دش اطع  ریشمش  يریلد و  مالسلا  هیلع  یلع  رب  مدش و  هداتسرف  نداد 

زا دشاب  اجک  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  مشاب و  هک  اج  ره  رد  متـساوخ  دنوادخ  زا  و  مدش ،  هداد  هدژم  تشهب  ياه  هبترم  نیرتالاو  هب  نم 
 . دمح مچرپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مدش و  هداد  هدعو  زیخاتسر  زور  رد  هدیدنسپ  ماقم  هب  نم  ددرگن ،  ادج  نم 

ناوضر نم  رب  يزوریپ ،  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  مدـش ،  هداد  يرترب  يرای  اب  مدـش و  هتخیگنارب  تازجعم  زا  یکی  رب  اه  هناـشن  اـب  نم 
 . يزوریپ يریلد و  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هدش و  ینازرا  رظن  يزیت  نم  يارب  نارفغ ،  مالسلا  هیلع  یلع  رب  دش و  اطع 

مالسلا هیلع  یلع  هبلغ  توطس و  اهنادیم و  رد  نم  هبلغ  توطس و  نانمؤم ،  هتسیاش  مالسلا  هیلع  یلع  مناربمایپ و  زا  هدنریگ  یشیپ  نم 
 . تساه هاگنیمک  رد 

.تسا نم  توعد  هدنناسر  مالسلا  هیلع  یلع  متُّما ،  ربمایپ  نم  تسا ،  ایصوا  متاخ  مالسلا  هیلع  یلع  ناربمایپ ،  متاخ  نم 

يریـشمش اب  مدش  هتخیگنارب  نم  دیعلب و  یم  دندوب  هداد  هولج  تقیقح  رهاظ  هب  هچنآ  هک  هدـش  هتخیگنارب  ییاصع  اب  یـسوم  مردارب 
.دنک یم  مین  ود  هب  ار  نارگ  هلیح  ناراّکم و  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دنمناوت  تسد  رد  هک 

هیلع یلع  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  بزح  نم  بزح  نم و  بزح  ادخ  بزح  تساوقت ،  برد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیادـه ،  برد  نم 
اهتروص شتسرپ  زا  هتفرگ و  یشیپ  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  توعد  رب  هک  تسا  نم  زا  سپ  لیعامـسا  نادنزرف  زا  هدیزگرب  مالـسلا 

 . تسا هدیزگ  يرود  اهتب  و 

هدنار نوریب  یهلا ) هناخ   ) زا ار  نارگمتس  هلیسو  نیدب  هتـسکش و  ار  ناکرـشم  ياهتب  دنام و  راوتـسا  نایناهج  راگدرورپ  نامیپ  رد  وا 
 . تسا

زاتمم يرترب  اب  ار  ام  دنوادخ  متسه ،  لیعامسا  میهاربا و  هدیزگرب  نم  تسا ،  ناربمایپ  ادخ و  هدیزگرب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
 . دومن هزیکاپ  تشز  ياهراک  ماجنا  زا  ندرک  يرود  اب  هتخاس و 

 . میتفرگ رارق  نانمؤم  ياهبلص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نم و  میدش .  هتشرس  تنیط  کی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نم و 

زا دیوگ و  یم  نخس  نم  لد  زا  وا  تسا ،  نم  تّجح  یلع  میادخ  تّجح  نم 
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 . ددرگ یمن  هنهک  تافآ  زا  یتفآ  اب  شنید  دوش و  یمن  وا  هابتشا  ثعاب  اه  یکیرات  دنک ،  یم  تیاکح  نم  نابز 

هیلع یلع  ردـپ  رهم  ناـماد  رد  نم  تالـضعم ،  هدـیچیپ و  روـما  شناد  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هدـش و  ینازرا  تالکـشم  شناد  نـم  رب 
ما هنیس  رد  تفای و  شرورپ  نم  رهم  ناماد  رد  ّتبحم و  هراوهگ  رد  وا  نم ،  رهم  نماد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  متفای و  شرورپ  مالـسلا 

 . دومن دشر 

وا هب  تشهب  دـش و  ینازرا  وا  هب  نارفغ  دـیدرگ ،  داـش  یهلا  ناوضر  اـب  تفرگ ،  یـشیپ  مدرم  همه  زا  نم  يربماـیپ  شریذـپ  يارب  وا 
 . دروایب نامیا  یناسنا  هک  نآ  زا  شیپ  دش ، هداد  هدعو 

 . دنک یم  هلمح  نم  يوزرآ  اب  دنک و  یم  رخف  نم  ّدج  هب  دنز و  یم  نم  ریشمش  اب  وا 

دنک یمن  لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  وا  ایند  هک  تسا  يراد  هزور  ابیکش ،  رواد ،  دنمشناد ،  نابرهم ،  يومعرسپ  ردارب و  و  نایژ ،  ریش  وا 
الاو یماقم  تسا و  ّتقداب  نیبزیت و  تسا ،  هشیدـنا  رکف و  لاح  رد  هشیمه  ددرگ ،  یمن  عطقنم  ادـخ  داـی  زا  اـه  يراوگاـن  ماـگنه  و 

 . دراد

 . تسا هدننکرکذ  دایز  راقو و  اب  ابیکش ،  ربخ  رد  وا 

چیه رد  تشادنرب و  تسد  نم  زا  زگره  دیشخب و  گنج  تّدش  رد  دربن ،  زور  رد  ار  شناج  ناناولهپ ، یمک  ماگنه  رد  تسا  يریلد 
.داتسیان ياپ  زا  یناکم 

 . تسا هدارا  مزع و  اب  هتسیاش و  هبترمدنلب ،  تسود ،  دنمتواخس ،  دونشخ ،  هزیکاپ ،  نمادکاپ ،  وا 

هدارا مزع و  رد  مالسلا ،  هیلع  دوه  هیبش  ملح  رد  مالسلا ،  هیلع  حون  ترضح  هب  مدرم  نیرت  هیبش  يرواد  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مالسلا هیلع  حلاص  هیبش 

رد مالسلا ،  هیلع  قاحسا  هیبش  يرای  نواعت و  رد  مالسلا ، هیلع  لیعامسا  هیبش  ییابیکش  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هیبش  شناد  ملع و  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  فسوی  هیبش  ندش  بیذکت  رد  مالسلا ، هیلع  بوقعی  هیبش  بئاصم 

 . تسا هتفرگ  رارق  دانع  دروم  ادخ  نید  رد  هدش و  عقاو  تداسح  کشر و  دروم  هتشاد  ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رد 
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 . تسا نم  هیبش  يوخ  قلخ و  رظن  زا  مالسلا و  هیلع  میرم  نب  یسیع  هیبش  دشر  رد  مالسلا ، هیلع  یسوم  هیبش  دهز  رد  وا 

ره رب  و  قفانم ،  نمشد  اهالب ،  هدنرب  نیب  زا  وا  تسا ،  نابرهم  اهالب  اه و  یتخـس  رد  دراد و  یئوکین  دروخرب  تافآ  ثداوح و  رد  وا 
 . تسادج يّرش  ره  زا  قفاوم و  يریخ  رما 

 . تسا راگدرورپ  رادتسود  یسدق ،  نیشنمه  ینامسآ ،  يدرخ  لقع و  یتوکلم و  یبلق  ياراد  وا 

هدومن هیذغت  نم  قالخا  زا  هتفای ،  شرورپ  نم  ياهگر  رد  وا  ددرگن .  ناوتان  تسـس و  دربن  زا  زگره  هک  تسا  يزرابم  وجگنج و  وا 
 . تسا هدومن  هزرابم  نم  ياهریشمش  اب  و  ، 

تمـصع يوزارت  تمکح و  رد  تُّما ،  نابیاس  وا  تسا .  نم  هدـیزگرب  وا  هدـیزگرب  نم ،  تسود  وا  تسود  نم ،  نمـشد  وا  نمـشد 
 . تسا

.تخبدب قفانم  زج  دراد  یمن  نمشد  هزیکاپ و  نمؤم  زج  دراد  یمن  تسود  ار  وا 

قح هار  رد  وگتسار و  ادخ  دزن  رد  هراومه  تسا ،  گرزب  یهلا  توکلم  رد  تسا ،  دنموربآ  هدیزگرب و  تسود ،  ادخ  هاگشیپ  رد  وا 
 . درک دهاوخن  زواجت  نآ  زا  زگره  و  تسوا ،  رد  وا و  اب  هشیمه  قح  تسایوگ . 

وا هب  راکهنگ  ناقـساف  دننک ،  یم  ینمـشد  وا  اب  رگمتـس  ناطـساق  دـندرگ ،  یم  نیگهودـنا  وا  دای  اب  ناقفانم  داش و  وا  دای  اب  نانمؤم 
 . دنیامن یم  يراتفردب  وا  اب  هارمگ  ناقرام  دنزرو و  یم  هنیک 

يور ضارعا و  هناراوـگرزب ،  شهاـگن  تسا .  نیّیلع  وا  هاـگیاج  تشهب و  وا  هاـگلزنم  نـم ،  يوـس  هـب  وا  ماـجرف  نـم و  زا  وا  زاـغآ 
 . تسا غارچ  دننامه  شیوخ  قلخ و  رد  كانسرت و  شینادرگ 

.تسا هزیکاپ  شتاکرح  كاپ و  شیاهسابل  ریذپان ،  شزغل  شهاگرد  هناتسآ 

 . دنیآ دورف  همه  هک  يزور  رد  تسا  تاجرد  رب  هدننکدوعص  و  دراد ،  رایسب  تانسح  تسا و  ناوارف  تاکرب  ياراد  وا 

 ، هدنّرد ریـش  هدومزآ ،  راک  دننامریـش ،  تیبرتاب ،  جنـس ،  هتکن  وخ ،  شوخ  هدنناشوپ ،  راوگرزب ،  هدـش ،  تیبرت  هزیکاپ و  يدرم  وا 
.تسا هدننک  زیخ  تسج و  رایسب  هدنشخب و  رایسب  تسد ،  هریچ  رایسب  هدننز ،  رایسب  هشیب ،  ریش 
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قلخ رظن  زا  امش  نیرتراوازس   ، ) تسا هدش  هدیرفآ  هک  امش  زا  سک  نیتسخن  هتفرگ و  یشیپ  مالـسا  رد  هک  تسامـش  زا  درف  نیتسخن 
(. تسوخ و 

هدنروآرد و  تشرد ،  ناوزاب  ياراد  اناوت و  يدرف  وا  تسا .  نم  یمتح  رما  نم و  مولعم  راکـشآ و  مولع  نم ،  یناهنپ  زار  بحاص  وا 
.تسا زیتس  دربن و  زور  رد  هرز 

شراگدرورپ رب  تلزنم  ماقم و  رد  هک  تسا  يرهگـالاو  بیـسن  فیرـش و  بسن  لـصا و  ياراد  رایـشوه ،  جنـس ،  هتکن  یـصخش  وا 
 . تسا کیدزن 

 . تسا هشیب  ریلد  ریش  درمناوج ،  ریش  رتهم ،  زرابم  هشیب ،  ناریش  رب  زوریپ  هشیمه  هشیب ،  هدنّرد  ریش  وا 

یلع بلق  رد  سرت  زگره  هک :  هدومرف  یحو  نم  رب  يادخ  هتخادنا و  نارگمتـس  ياهلد  رد  ار  تشحو  سرت و  دـنوادخ  وا  هلیـسو  هب 
 . دزیمآ یمن  وا  هشیدنا  درخ و  اب  سرت  زگره  و  درادن ،  هار  مالسلا  هیلع 

هلیسو هب  هدومن و  رارقرب  ارم  هریس  ّتنس و  نم  هارمه  هب  وا  و  هدروآرد ،  وا  جاودزا  هب  ار  مرتخد  هدیرفآ ،  نم  تنیط  زا  ار  وا  دنوادخ 
 . تسا هدومن  نشور  ارم  کلم  راکشآ و  ارم  تّجح  وا 

ینلع تروص  هب  و  دـیباوخ ،  نم  ياـج  رد  هک  بش  نآ  رد  دوـمن  يراـی  ارم  شناـج  اـب  تسا و  نم  تُّما  شیاـمزآ  هلیـسو  ناـمه  وا 
 . دنادرگ زاب  دندوب ، هتفرگ  نم  زا  روز  هب  نم ،  نانمشد  هک  ییاهزیچ  دروآ و  هنیدم  هب  هّکم  زا  ار  بنیز  مرتخد 

ناماد رد  نم و  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  مدش ،  تیبرت  وا  رهمرپ  نماد  رد  هتفای و  شرورپ  دسا  رتخد  همطاف ، شردام  هناخ  رد  نم 
 . تفای شرورپ  نم 

 . دش راد  هدهع  دهد ،  يریش  وا  هب  هکنیا  نودب  ار  وا  یتسرپرس  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دش و  راذگاو  نم  رب  وا  رما  تیبرت 

 . تساهتّما نیرتدنمتداعس  وا  راتسود  مدش ،  نورقم  مدع  ناهج  رد  وا  اب  نم  دش و  رداص  نامرف  مکح و  وا  زا  هتسویپ 

زج دشن  تباث  نم  يارب  ییاپ  ياج  دروآ ،  دورف  رـس  یتب  رب  هک  هدـشن  هدـید  زگره  تسا ،  نم  شناد  ياراد  نم و  مچرپ  بحاص  وا 
 . تسا هتشادرب  ماگ  هتشاد و  تسد  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ 

رب رهظ  ماگنه  هبنشود  زور  رد  نم  دروآ ،  نامیا  نم  تلاسر  رب  توعد  نودب  وا 
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تـساوخ یم  راونا  زا  هچنآ  نم  رون  زا  و  دـناوخ ،  نم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  زور  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدـش و  هتخیگنارب  يربماـیپ 
 . تساه تلزنم  نیرتگرزب  وا  تلزنم  ردق و  دومن ،  لیمکت 

رب اهنامـسآ  رد  نم  مان  وا و  مان  دوب .  نم  کـیدزن  نمادـکاپ ،  نارداـم  ياـه  محر  رد  نمؤم و  تشرـس  كاـپ  ناـکاین  بلـص  رد  وا 
 . تسا هدش  هتشون  یهلا  ياه  هدرپارس 

ياه هفرغ  یهلا و  هانپ  رد  نم  تبحص  مه  وا  و  تسا ،  تافو  ماگنه  هب  ات  بلّطملادبع  بلص  زا  نم  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ، 
 . تسا یتشهب 

 . رادب نمشد  دیامن  ینمشد  وا  اب  هک  ره  و  رادب ،  تسود  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  ادنوادخ ! 

نورقم ار  ایح  يراکزیهرپ و  هتخادنا ،  اهنامسآ  نیمز و  نانکاس  لد  رد  ار  وا  رهم  هتخاس ،  زاتمم  ینمادکاپ  شناد و  اب  ار  وا  دنوادخ 
 . تسا هدرمش  مزال  نامسآ  نیمز و  نانکاس  رب  ار  وا  تیالو  هدرک و  رود  ار  وا  یتسپ  سرت و  زا  هدومن ،  وا 

نم اب  سک  ره  و  هدومن ،  ینمـشد  نم  اب  دـیامن  ینمـشد  وا  اب  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  وا  نم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  سپ 
 . تسا هدومن  ینمشد  ادخ  اب  دیامن  ینمشد 

میگدـنز و نارود  رد  نم  هودـنا  هدـنرادرب  نم ،  تّمه  ماـجرف  نم ،  يراـبدرب  ملح و  فرظ  نم ،  شناد  هـنیجنگ  مالـسلا  هـیلع  یلع 
 . تسا متافو  زا  سپ  نم  هدنهد  وشتسش 

 . دنک یم  منفک  دهد و  یم  لسغ  ارم  متافو  زا  سپ  هک  تسوا  تسا ،  میناگدنز  رد  نم  سنوم  وا 

 . دراذگ یم  ربق  دحل  رد  ارم  دناوخ و  یم  زامن  نم  رب  هک  رشب  زا  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع 

ياه هیلح  ربارب  رد  شناـج  اـب  و  دـیامن ،  یم  رود  نم  زا  ار  نامـشچدب  هلیح  دـیک و  دـنک و  یم  تیاـمح  نم  زا  اهیتخـس  ربارب  رد  وا 
 . دیامن یم  عافد  نم  زا  نانمشد ،

 . دنک یمن  در  یسک  رکنم ،  تخبدب  زج  ار  وا  لیاضف  و  دناسر ،  یمن  رازآ  ارم  یسک  دساح ،  زج  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


358 ص :

: دومرف درک و  نامسآ  يوس  هب  یهاگن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

 . ّیلع هرخآلاو  ایندلا  یف  مهمرکأو  ّیلإ  هبارق  مهبرقأو  یتّمذب  مهافوأو  يدنع  مهمزعأو  کیلإ  قلخلا  ّبحأب  ینتنرق  ّکنإ  ّمهللا 

، نم هّمذ  هب  نانآ  نیرترادافو  نم ، دزن  نانآ  نیرت  هدارااب  وت ، دزن  ناگدـنب  نیرتبوبحم  هک  یتخاس  نورقم  یـسک  اب  ارم  وت  ادـنوادخ ! 
 . تسا ترخآ  ایند و  رد  نم  دزن  نانآ  نیرت  یمارگ  يدنواشیوخ و  تهج  زا  نانآ  نیرتکیدزن 

 : دومرف دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپس 

کبو دعـس ،  نم  دعـسی  کب  ءایفـصألا ،  هوفـص  ّکن  کب أل  ّیبر  ینابحو  ءانرقلاو  لاکـشألاب  سانلا  یبح  نسحلا !  ابأ  اـی  یّنم  نُدا 
 . یخأ ای  یّنم  نُدا  يدعب ،  هب  يدتقملاو  یلضفب ،  لمتشملا  تنأو  یلهأ ،  یف  یتفیلخ  تنأ  یقش ،  نم  یقشی 

کیدزن وت  اب  ارم  دـنوادخ  دـندش و  رداربو )  ) کیدزن ناـشدوخ  ياهخنـس  مه  اهلکـش و  مه  اـب  مدرم  اـیب !  کـیدزن  نسحلااـبا !  يا 
وت ببـس  هب  تخبدـب  دوش و  یم  تخب  کـین  وت  ببـس  هب  تخب  کـین  یتـسه .  ناگدـیزگرب  هدـیزگرب  وت  هک  ارچ  دومن ،  رداربو ) )
 ، یتسه نم  زا  سپ  مدرم  يادـتقم  وت  نم ،  لیاضف  هدـنریگربرد  وت  یتسه ،  منادـناخ  نایم  رد  نم  نیـشناج  وت  ددرگ ،  یم  تخبدـب 

 ! مردارب يا  ایب  مکیدزن 

شترـضح يور  رب  ار  دوخ  تفر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ماـگنه  نیا  رد 
 : دومرف دینابسچ و  شا  هنیس  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  ردارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخادنا و 

هَّللا دهـش  کحورل ،  یحور  علاطت  يرامـضأ  كریمـضو  يرارـسأ  كّرـس  قفاو  كاذـک  يراونأ  نم  مکقلخ  هَّللا  ّنإ  نسحلا !  ابأ  ای 
َوُهَو  : » یلاعت هَّللا  لاق  دـحاو ،  رون  نم  اّنک  ذإ  اـنحاورأ  جازتماـب  نودهـشی  نوعمجأ ،  شرعلا  هلمحو  نورباـصلاو  نوزئاـفلاو  کلذـل 

َقَلَخ يذَّلا 
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 . (1) ًاریدَق »  َکُّبَر  َناکَو  ًارْهِصَو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم 

هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  فرصناو  هنیرقب  فرصنی  نیرق  ّلکو  کیف ،  یملع  کنم  ینافکو  کیف ،  هَّللا  ملع  کسفن  نم  ّیلع ،  ای  كافک 
 . مالسلا هیلع  ّیلعب  ملسو  هلآو 

وت حور  رب  نم  حور  هک  داد  رارق  نم  ریمـض  ّرـس و  نوگمه  ار  وت  ریمـض  ّرـس و  دیرفآ و  نم  راونا  زا  ار  امـش  دنوادخ  نسحلاابا !  يا 
ام حاورا  ندـش  هتخیمآ  رب  شرع  نـالماح  ناراـبدرب و  ناراگتـسر ،  همه  نینچمه  داد و  یهاوگ  رما  نیا  رب  دـنوادخ  تسا و  فـقاو 
نآ سپس  دیرفآ ،  ار  یناسنا  بآ ،  زا  هک  تسا  یـسک  وا   : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  میدوب ،  رون  کی  زا  ام  هک  ارچ  دنداد ؛ یهاوگ 

« . تسا هدوب  اناوت  هراومه  وت  راگدرورپ  داد و  رارق  ببس  بسن و  ار 

نیرق و ره  و  مهاگآ ،  وت  ماـقم  زا  نم ،  هک  سب  نیمه  نم  يارب  تسا و  هاـگآ  وت  تشرـس  زا  يادـخ  هک  سب  نیمه  وت  رب  یلع !  يا 
(2) تشگزاب .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ددرگ و  یم  زاب  شنیرق  هب  ینیشنمه 

 : دنتفگ نارگید  ساّبع و  نبا  هک  هدش  تیاور  نارگید  و  یمالس »  » و يرذالب » خیرات   » رد دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ؛  لزان  دنرگیدکی ، » ردارب  نانمؤم  انامه  « ؛  (3) ٌهَوْخإ »  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنإ   » هفیرـش هیآ  یتقو 
 . تسب يردارب  تّوخا و  دقع  دندوب  خنس  تشرس و  کی  زا  هک  يدارفا  نایم 

 ، ذاعم نب  دعس  اب  هدیبع  یبا  ریبز ،  اب  هحلط  دیز ،  نب  دیعس  اب  صاّقو  یبا  نب  دعس  نامحرلادبع ،  اب  نامثع  رمع ،  اب  رکبوبا  نیاربانب ، 
رفعج لالب ،  اب  ءادرد  وبا  هثراح ،  نب  دیز  اب  هزمح  هفیذح ،  اب  ناملس  دوعسم ،  نبا  اب  رذوبا  يراصنا ،  بّویا  وبا  اب  ریمع  نب  بعـصم 

 . دندش ردارب  راّمع  اب  دادقم  و  لبج ،  نب  ذاعم  اب  راّیط 

ُّما و  هنومیم ،  اب  شحج  تنب  بنیز  هصفح ،  اب  هشیاع  رگید ،  يوس  زا 

 . هیآ 54 ناقرف ،  هروس  - 1
 . 413 نامیإلا :  جهن  - 2

 . هیآ 10 تارجح ،  هروس  - 3
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 . دنتسب يرهاوخ  دقع  هّیفص  اب  هملس 

 : دومرف هاگنآ  تسب ، يردارب  تّوخا و  دقع  ناشتلزنم  ماقم و  هزادنا  هب  شباحصا  همه  نایم  ترضح 

 ! ّیلع ای  كوخأ  انأو  یخأ  تنأ 

(1) متسه .  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  یلع !  يا 

 : هک تسا  هدش  لقن  هعیش  نادنمشناد  قیرط  زا   - 69  / 886

 : دومرف شنانخس  نمض  رد  ترضح  دومرف ،  یم  ینارنخس  هرصب  دجسم  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور 

؛» ینودقفت نأ  لبق  ینولس  »

 . دیباین ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب 

؟  تساجک نونکا  مه  لیئربج  نانمؤم !  ریما  يا  تفگ :  تساخ و  اپب  ّتیعمج  نایم  زا  يدرم 

 . یتسه لیئربج  وت  دومرف :  تسیرگن و  تسار  پچ و  تمس  هب  هاگنآ  دومن ، نامسآ  يوس  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ریما يا  دنتفگ :  هداد و  رس  ربکا » هَّللا   » دایرف مدرم  تفر .  تفاکش و  ار  دجسم  فقـس  دمآرد و  زاورپ  هب  صخـش  نآ  ماگنه  نیا  رد 
؟  تسا لیئربج  وا  هک  يدیمهف  اجک  زا  نانمؤم ! 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ّهنأ تملعف  هرأ  ملف  اهّلک  ضرألا  ترظنو  هتیأر ،  امف  یـسرکلاو  شرعلا  یّتح  تاوامـسلا  قابطأ  يرظن  قرخ  ءامـسلا  یلإ  ترظن  اّـمل 
 . لیئربج

یهلا و شرع  ات  ار  نامسآ  ياه  هقبط  مهاگن  مدرک ،  هاگن  نامسآ  هب  یتقو 

 . 207/4 ح 1 ناهرب :  ریسفت  سلجم 15 ،  587 ح 3  یسوط :  یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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تسا لیئربج  وا  هک  مدیمهف  مدیدن ؛ ار  وا  متسیرگن و  نیمز  طاقن  همه  هب  هاگنآ  مدیدن ،  ار  وا  یلو  دیدرونرد ،  یلاعت  يراب  یـسرک 
(1) . 

 : دیوگ یملید  نامیلس  دسیون :  یم  شدوخ  ریسفت  رد  یفوک  تارف   - 70  / 887

هیلع یلع  سّدـقم  دوجو  هاگان  مدینـش ،  یکّیبل  يادـص  هک  تشذـگن  يزیچ  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كراـبم  رـضحم  رد  نم 
 . تشگ رهاظ  مالسلا 

ترـضح نآ  اب  تفر و  وا  يوس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  تشاد ،  یبوچ  شا  هناش  رد  ترـضح  نآ 
 : دومرف درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هاگنآ  دش ، هدید  شلغب  ریز  يدیفس  هک  يا  هنوگ  هب  درک  هقناعم 

یندازف یندـیزی  نأ  هتلأـسو  کـتجوز ،  یندازف  یندــیزی  نأ  هتلأـسو  لـعفف ،  هـّنجلا  یف  یعم  کـلعجی  نأ  هَّللا  تلأـس  ّینإ  ّیلع !  اـی 
 . کیّبحم ّبحم  هدیزتسأ  نأ  ریغ  نم  یندازف  کیّبحم  یندازف  یندیزی  نأ  هتلأسو  کتّیّرذ ، 

 ، تفریذپ ارم  تساوخرد  دنوادخ  دـهد و  رارق  نم  رانک  رد  تشهب  رد  ار  وت  هک  مدومن  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  نم  یلع !  يا 
 ، دوزفا ار  وت  نادنزرف  متـساوخ ، يرتدایز  تیانع  دوزفا ،  ار  ترـسمه  وا  دیامرفب ،  يرتدایز  تیانع  هک  متـساوخ  یلاعت  يراب  زا  نم 

 . دومن لومشم  ار  وت  ناتسود  نارادتسود  مشاب  یتدایز  ناهاوخ  هکنیا  نودب  و  دوزفا ،  ار  وت  ناتسود  متساوخ  يرتدایز  تیانع 

مه مناتسود  نارادتـسود  امـش !  يادف  مردام  ردپ و  دیـسرپ :  یتفگـش  اب  هتـشگ و  رورـسم  رما  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
؟  دنوش یم  تیانع  نیا  لماش 

خرـس توقای  زا  يربنم  نم  يارب  دسر  یم  ارف  زیخاتـسر  زور  یتقو  یلع !  يا  يرآ ،  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
حراق بسا  کی  هزور  هس  ریـس  هلپ  ره  نایم  تفاسم  تسا ،  هلپ  داتفه  ياراد  ربنم  نآ  دننک ،  یم  هدامآ  هدش  نییزت  زبس  دجربز  اب  هک 

 . تسا  (2)

 . 32/1 هّینامعنلا :  راونألا  - 1
 . دشاب هدرک  مامت  ار  شلاس  جنپ  هک  دنیوگ  ار  یبسا  حراق ؛  بسا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ینک یم  تکرح  تباهم  لالج و  اب  وت  یتقو  ینک ،  دوعص  نآ  رب  ات  دننز  یم  ادص  ار  وت  هاگنآ  مریگ ،  یم  رارق  ربنم  نآ  زارف  رد  نم 
 . میسانش یمن  ناربمایپ  وزج  ار  اقآ  نیا  دنیوگ :  یم  دنشک و  یم  ندرگ  وت  ندید  يارب  قیالخ 

 . تسا ایصوا  ياقآ  وا  دهد :  رد  ادن  قح  يدانم 

 - ادـخ ییایربک  نماد  زا  نم  يریگ و  یم  نم  نماد  زا  وت  سپـس  ییامن ،  یم  هقناعم  نم  اب  ینک و  یم  دوعـص  ربنم  زارف  رب  وت  هاگنآ 
تـشهب يوس  هب  قح  اـب  هتفرگ و  تنادـنزرف  نماد  زا  تنایعیـش  وت و  قح  نماد  زا  وت  نادـنزرف  و  مریگ ،  یم  تسا -  قـح  ناـمه  هک 

 . دیدرگ یم  راپسهر 

نامرف خزود  کلام  هب  دـنوادخ  دـیدمآ ،  دورف  ناتلزانم  رد  هتفرگ و  رارق  نآ  رد  ناتنارـسمه  اـب  دـیدش و  تشهب  دراو  یگمه  یتقو 
 . ما هدیشخب  ناشنانمشد  لباقم  رد  يرترب  لضف و  هچ  نانآ  يارب  هک  دننیبب  مناتسود  ات  اشگب  ار  خزود  برد  هک :  دهد  یم 

 : دنیوگ یم  دسر  یم  ناشماشم  هب  یتشهب  رطع  حور  هک  ماگنه  نآ  دنشک ،  یم  رـس  نآ  رب  نایخزود  ددرگ ،  یم  زاب  خزود  ياهرد 
؟  مییامن یم  مامشتسا  ار  تشهب  نیشنلد  يوب  ام  دیامنب ،  ام  قح  رد  یباذع  فیفخت  دهاوخ  یم  دنوادخ  ایآ  کلام !  يا 

نآ رد  ادـخ  يایلوا  اـت  منک  زاـب  ار  خزود  ياـهرد  هک  دومرف  یحو  نم  هب  لاـعتم  يادـخ  اـنامه  دـیوگ :  یم  ناـنآ  هب  خزود  کـلام 
 . دنرگنب

؟  مدومن تریس  نم  يدوب  هنسرگ  هک  يدوبن  ایند  رد  وت  رگم  ینالف !  دنیوگ :  نایتشهب  هب  هدروآ و  الاب  رس  نایخزود 

؟  مداد تسابل  نم  یتشادن و  سابل  ایند  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  ینالف !  دیوگ :  یم  يرگید 

؟  مداد تهانپ  نم  يدوب  ناسرت  فئاخ و  ایند  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  ینالف !  دیوگ :  یکی  نآ 

؟  مدومن نامتک  ار  اهنآ  نم  یتفگ و  نم  شیپ  ار  ترارسا  يدوبن  وت  رگم  ینالف !  دیوگ :  يرگید 

 . يرآ دنیوگ :  نایتشهب 

 . دیهاوخب شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  ام  يارب  سپ  دنیوگ :  نایخزود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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رد یگدنکفارـس  اب  نانآ  دـنرب ،  یم  تشهب  يوس  هب  جراخ و  خزود  زا  ار  اهنآ  دـننک ،  یم  اعد  ناـنآ  يارب  ناـیتشهب  ماـگنه  نیا  رد 
.دندرگ یم  فورعم  نایخزود »  » هب هدش و  نکاس  ینّیعم  ناکم  نودب  تشهب 

ات دینک  اعد  کنیا  دیدرک ،  دازآ  خزود  باذع  زا  ار  ام  دیتساوخ و  دنوادخ  زا  دنیوگ :  نایتشهب  هب  هدـش و  تحاران  رما  نیا  زا  نانآ 
 . دهدب ینکسم  ام  يارب  تشهب  رد  و  درادرب ،  ام  زا  زین  ار  مسا  نیا 

دزوب نایتشهب  ناهد  رب  ات  دنک  یم  یحو  يداب  هب  دیامن و  یم  باجتسم  ار  اهنآ  ياعد  دنوادخ  دننک ،  یم  اعد  نانآ  قح  رد  نایتشهب 
هک هدش  لزان  تایآ  نیا  دروم  نیا  رد  و  دهد ،  یم  ییاوأم  نکسم و  تشهب  رد  نانآ  يارب  و  دننک ،  یم  شومارف  ار  مسا  نیا  اهنآ  و 

 : دیامرف یم 

؛  (1) َنوُمُکْحَی »  ام  َءاس  َنُوبِسْکَی ...  اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَیال  َنیذَِّلل  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ُْلق  »

یم ماجنا  هک  یلامعا  هب  ار  یموق  ره  دـنوادخ  ات  دـنهد  رارق  وفع  دروم  دـنرادن  تمایق  زور  هب  دـیما  هک  ار  یناسک  وگب :  ناـنمؤم  هب  »
(2) دننک . » یم  يرواد  دب  هچ  دهد ...  شاداپ  دنداد 

 : دیوگ هتابن  نب  غبصا  میناوخ :  یم  تارف » ریسفت   » رد نینچمه   - 71  / 888

اقآ هک  تشذگن  يزیچ  میامن ،  یتدارا  ضرع  مالس و  هدش و  فّرشم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میالوم  رضحم  هب  متفرگ  میمصت 
هتشاذگ متسد  رد  ار  شکرابم  تسد  دروآ و  فیرشت  ترضح  مدمآ ،  شترضح  زاوشیپ  هب  متـساخرب و  نم  دمآ ،  نوریب  مرورـس  و 

 : دومرف هاگنآ  داد ،  رارق  مناتشگنا  رد  ار  شناتشگنا  و 

 ! هتابن نب  غبصا  يا 

 ! نانمؤم ریما  يا  یلب  مدرک :  ضرع 

 . 14 هیآ 21 -  هیثاج ،  هروس  - 1
 . 333/7 ح 17 راونألا :  راحب  411 ح 551 ،  تارف :  ریسفت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؛  دهشلا نم  یلحأو  جلثلا  نم  دربأ  رهن  نم  هاقسو  یلعألا ،  قیفرلا  یف  ناک  تام  اذإف  هَّللا ،  ّیلو  انّیلو  ّنإ  دومرف : 

فرب و زا  رت  کنخ  هک  يرهن  زا  و  دریگ ،  یم  رارق  ـالعا  قیفر  رد  تفر  اـیند  زا  یتقو  تسادـخ ،  تسود  اـم ،  تسود  هک  یتسار  هب 
 . دماشآ یم  تسا  لسع  دهش  زا  رت  نیریش 

!؟  دشاب راک  هنگ  امش  تسود  هچرگ  نانمؤم !  ریما  يا  مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع 

 : دیامرف یم  هک  اجنآ  يا ؟  هدناوخن  ار  نآرق  ادخ ،  باتک  رگم  يرآ ،  دومرف : 

؛  (1) ًامیحَر »  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  ٍتانَسَح  ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  »

« تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  دنک و  یم  لّدبم  تانسح  هب  ار  اهنآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  سپ  »
(2) . 

 : دومرف ینانخس  نمض  رد  ترضح  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد   - 72  / 889

 : دومرف شتانایب  زا  یخرب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛  مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  ًاّبح  اهّدشأ  هَّللادنع  اهفرشأ  هکئالملا  ّنإ 

بلاط یبا  نب  ّیلع  هب  تبسن  ار  ّتبحم  رهم و  نیرتدیدش  هک  دنتسه  یئاهنآ  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  ناگتـشرف  نیرت  فیرـش  انامه 
 . دنراد مالسلا  هیلع 

 : تسا نینچ  دنراد  ناشدوخ  نایم  رد  ناگتشرف  هک  يدنگوس 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا  دّمحم  دعب  يرولا  عیمج  یلع  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  فّرش  يّذلاو 

 . داد يرترب  مدرم  همه  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  هک  ار  ییادخ  دنگوس 

 . هیآ 70 ناقرف ،  هروس  - 1
لثم بونذلا  نم  هیلعو  هَّللا  یقل  ول  انّیلو  ّنإ  غبـصأ !  ای  : » تسا هدمآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  نایاپ  رد  293 ح 396 .  تارف :  ریسفت  - 2

رد دور  لاعتم  دنوادخ  رادید  هب  ام ،  تسود  ّیلو و  رگا  غبـصا ! يا  « ؛ » یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  هَّللا ،  اهرفغل  لمرلا  ددـع  لثمو  رحبلا  دـبز 
« . هَّللا ءاش  نا  دزرمآ ،  یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  تساهگیر ،  دادعت  ایرد و  فک  دننامه  شناهانگ  هک  یلاح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دومرف رگید  ینخس  رد 

ّرابلا اهدلو  یلإ  هقیفـشلا  هدـلاولا  قاتـشت  امک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیؤر  یلإ  نوقاتـشیل  بجحلاو  تاوامـسلا  هکئالم  ّنإ 
(1) قیفشلا . ... 

بلاط یبا  نب  ّیلع  رادید  قاتشم  زوسلد ،  راکوکین  دنزرف  هب  نابرهم  ردام  هقالع  قوش و  دننامه  بجح ، اهنامسآ و  ناگتـشرف  انامه 
 ... . دنتسه مالسلا  هیلع 

نمض ح 2 و 105/39  286/9 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) نمض ح 297  452 مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  - 1
 . نمض ح 12

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مّود شخب  نایاپ 

هراشا

 : مییامن یم  نایب  ار  يدیفم  بلاطم  شخب  نیا  نایاپ  رد 

مالسلا هیلع  هیلع  نینمؤملاریما  تغالب  تحاصف و  �هرابرد  یبلطم  تسخن : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  برع  رعاش  يدوع  راعشا  مّود : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  ءابدالا  بیدا  یمیمت  حلاص  خیش  راعشا  مّوس : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  بیدا  رعاش  يرمَع ،  یقابلادبع  راعشا  مراهچ : 

هّیجنطت �هبطخ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياعد  مجنپ : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  لیمش  یلبش  مالک  مشش : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  یحیسم  �هدنسیون  قادرج  جروج  مالک  متفه : 

« هلادعلا توص   » باتک رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس  زا  یشخب  متشه : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  هبطخ  ود  مهن : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  باوث  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  مهد : 

 ... لئاضف رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  یمالک  مهدزای : 

دوخ �هعیش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مهدزاود : 

یگدنز تاظحل  نیسپاو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مهدزیس : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  تیاور  مهدراهچ : 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  ترضح  تیصو  زا  یسرب  لقن  مهدزناپ : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  بش  زا  سابع  نبا  لقن  مهدزناش : 
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مالسلا هیلع  هیلع  نینمؤملاریما  تغالب  تحاصف و  �هرابرد  یبلطم  تسخن :

: تسخن

تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تغالب  تحاصف و  هرابرد  یبلطم   (1) لئاضفلا »  » نینچمه و  میقتسملا » طارـص   » باتک رد 
: مییامن یم  نایب  ار  نآ  نیع  کنیا  هک 

: دسیون یم  شیوخ  باتک  مهدزون  لصف  رد  روبزم  باتک  هدنسیون 

دنتسه مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  بستنم  دوخ  شنادو  ملع  رد  یهلا  نادنمـشناد  همه  هک  مدش  روآدای  مهدزاود  لصف  رد  نم 
.دنا هدرک  سابتقا  هتفرگ و  ترضح  نآ  زا  ار  ناش  مولع  و 

 - درک یم  لمح  ار  نآ  يرتش  هک  تشون -  ملـسموبا  هبار  یفورعم  ياه  همان  هّیُما ، ینب  بتاک  دـیمحلادبع ، هب  یتقو  يا  هدینـشن  رگم 
؟ یتفای تسد  یتغالب  نینچ  هب  اجک  زا  وت  دش : هتفگ 

زا ّولمم  هک  یسک  مدرک ، ظفح  ار  مالسلا (2) -  هیلع  یلع  ینعی  مشاه -  ینب  علیصا  ياه  هبطخ  زا  هبطخ  رازه  هک  ییاجنآ  زا  تفگ :
.داد رارق  ششناد  ضیف  وترپ  رد  ار  مدرم  دوب و  شناد 

هتفرگ و تسدب  ار  تحاصف  مامز  هک  یـسک  تسا ، نایب  تغالب و  نازیم  وا  تسا ، ظحاج  نب  ورمع  نامثع  وبا  نادنمـشناد ، رگید  زا 
فّرصت نآ  رد 

هخـسن نیا  زا  تسا و  هدش  هتـشون  شیپ  لاس  دصـشش  دـیاش  هک  تسا  یخـسن  نیرت  نهک  زا  باتک  نیا  هخـسن  هک  تسا  ینتفگ  - 1
.تسا بلاط » یبأ  لآل  بقانملا  بخن   » باتک بحاص  نادنزرف  زا  نآ  هدنسیون  هک  دیآ  یم  تسدب  نینچ 

تـشادگرزب میظعت و  ماـگنه  رد  یبرع ، ناـبز  رد  هـک  ارچ  تـسا ، مالـسلا  هـیلع  یلع  مـیظعت  علـصا » رّغـصم  علیـصا ،  » زا روـظنم  - 2
.دوش یم  هدافتسا  رّغصم  ظفل  زا  یصخش ،
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ناریح و شلد  هدومن  يروآ  عـمج  هک  شترـضح  نانخـس  زا  هملک  دـص  دروـم  رد  لاـح  نیع  رد  دوـب ، رهد  هماـّلع  وا  تسا ، هدوـمن 
: دیوگ یم  هدرک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  وا  تسا ، هتشگ  شوهدم  شلقع 

ول : » زا تسترابع  اهنآ  هملک  نیتسخن  هک  مدروآ  درگ  دوب  یناسفن  یقالخا  مراـکم  لـماش  هک  ار  يا  هدـنکارپ  ياـهتمکح  یناـعم  نم 
.رخآ ات  دوش ...» یمن  هدوزفا  منیقی  هب  دور  رانک  هدرپ  رگا  « ؛» ًانیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک 

رد ابیز  ظافلا  هک  دنیب  یم  دنک ، لّمأت  هدـشوا  يزور  تیادـه  هک  یـسک  هاگ  ره  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  ًاتقیقح  هک  تسا  یهیدـب 
لکشم هن  دنا و  هدش  لامعتسا  دایز  هن  هک  دنا  هدش  هدیچ  مه  رانک  خن  کی  رد  ییاهبنارگ  ياهّرد  نوچمه  اویش  الاو و  ياه  بولـسا 

هب نآ  یگتـسباو  ابیز و  ياهرهوگ  زا  تسا  رت  شخب  تّذل  وکین  ياه  تعیبطو  كاپ  ياه  ناج  هب  هک  تسا  یتارابع  هکلب  دنگنگ ، و 
.تسا (2) ناما  هب  عزج (1)  یگتسباو  زا  رتشیب  اه  لد 

: دیوگ نییبتلا » نایبلا و   » باتک مکی  دلج  رد  ظحاج 

: دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

؛ نسحی ام  ءرما  ّلک  همیق 

«. دهد یم  ماجنا  هک  تسا  یکین  راک  هزادنا  هب  صخش  ره  شزرا 

رتارف هکلب  دوب ؛ هدننکزاین  یب  يزجم و  یفاک ، ام ، يارب  نیمه  دوبن ، مالک  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  دـنک : یم  هفاضا  ظحاج  سپس 
، دنک زاین  یب  يدایز  زا  ار  ناسنا  شکدنا  هک  تسا  نآ  مالک  نیرتهب  و  تشادن ، یهاتوک  هنوگ  چـیه  فدـه ، نایب  رد  هک  تیافک  زا 

.ددرگ راکشآ  نآ  ظفل  رد  شیانعم  و 

ّتین بسح  رب  مه  نیا  هدـیناشوپ و  الاو  تاملک  نآ  رب  تمکح  ِرون  زا  يا  هدرپ  یگرزب ، تلـالج و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
هک تسا  مالک  بحاص 

.دننک یم  تسد  رد  نتفای  ّتینما  يارب  هک  تسا  قیقع  یعون  عزج ؛ - 1
(. ظافلا رد  توافت  اب   ) 221/1 میقتسملا : طارصلا  - 2
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.تسا نآ  هدنیوگ  وا 

، نآ هملک  ره  هدـش و  يروآ  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تاملک  زا  هک  تسا  یمالک  دـص  زا  مالک  نیا  دـیازفا : یم  ظـحاج 
.تسا (1) برع  تاملک  نیرتهب  زا  هملک  رازه  اب  ربارب 

-----------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  برع  رعاش  يدوع  راعشا  مّود :

: مّود

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  حدـم  رد  برع  رعاـش  هللا  همحر  يدوع  هک  يراعـشا  هلمج  زا  دـسیون : یم  قئارلا » عومجملا   » باـتک بحاـص 
: مروایب اجنیا  رد  مراد  تسود  هک  تسا  لیذ  راعشا  هتفگ ، مالسلا 

مقلعلا صارع  یفو  يرغلا  انفب 

مرجملا یسملا ء  نع  بونذلا  یَحُمت 

رخآو ّیصولل  ربق  ناربق 

مّلسو هیلع  ّجعف  نیسحلا  هیف 

أمظ یلع  فوفطلاب  لیتق  اذه 

مدلاب جِّرُض  نافوک  یف  هوبأو 

هّکمب جیجحلا  یعاد  اعد  اذإو 

ملسملا ّیقتلا  دصق  امهیلإف 

امکیلع مالسلا  لقو : امهدصقاف 

مرکألا ّیبنلاو  هّمئألا  یلعو 

یحضلاو ٍفاقو  هط  ونب  متنأ 

مکحملا باتکلاو  كرابت  ونبو 
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افصلاو حلصملاو  حطابألا  ونبو 

مزمزو قیتعلا  تیبلاو  نکرلاو 

متنأو میحجلا  نم  هاجنلا  مکب 

مدآ هلالس  نم  هّیربلا  ریخ 

يدتها نمل  یجدلا  حیباصم  متنأ 

مصفت مل  یّتلا  یقثولا  هورعلاو 

متنأو ّیلولا  دصق  مکیلإو 

ملؤم بطخ  ّلک  یف  هراصنأ 

تمرُضا ام  اذإ  ًادغ  زوفی  مکبو 

مّنهج ران  نیصاعلل  رشحلا  یف 

مکدنعو نیملاعلا  یف  مکلثم  نم 

ملعی مل  ام  ملعو  باتکلا ، ملع 

مکّدج مداخو  مکمداخ  لیربج 

مدخی مل  یضم  امیف  مک  ریغلو 

مکابأ ّنإ  هَّللا  لوسر  ینبا 

یمتنت هّوبنلا  اهیف  هحود  نم 

دمحأ هّیربلا  نود  نم  هاخآ 

ملُظی الول  رمألاب  هّصتخاو 

هدعب هفالخلاو  هیالولا  ّصن 

مَؤللا مغرب  هل  ریدغلا  موی 
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.73/1 نییبتلا : نایبلا و  - 1
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ًایّبلم لاقو  يداهلا  هل  اعدو 

ملعاو دهشاف  تغّلب  دق  ّبرای 

اوحبصأو ّیبنلا  ضُبق  اذإ  یّتح 

معطملا لوح  بولت  بائذلا  لثم 

.ددرگ یم  كاپ  مرجمو  راک  هنگ  دارفا  ناهانگ ، (2) ؛  مقلع »  » دور رانک   (1) يرغ »  » نیمزرس هناتسآ  رد 

وا ترایز  هب  سپ  تسا ، نوفدـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید  رد  ربماـیپ و  نیـشناج  یـصو و  ِنآ  زا  یکی  تساـجنآ  رد  ربق  ود 
.نک مالس  وا  رب  باتشب و 

.دیطلغ نوخ  رد  هفوک  رهش  رد  شراوگرزب  ردپ  و  دیسر ؛ تداهش  هب  هنشت  بل  اب  البرک »  » ّفط نیمزرس  رد  یکی  نیا 

.دنک یم  ار  راوگرزبود  نآ  ترایز  دصق  راکزیهرپ  ناملسم  دش ؛ توعد  جح  مسارم  يارب  هک  هاگنآ 

! داب یمارگ  ربمایپ  ربو  نایاوشیپ  رب  امش و  رب  مالس  وگب : ورب و  راوگرزب  ود  نآ  كاپ  دقرم  يوس  هب 

.دیتسه ادخ  مکحم  باتک  و  كرابت »  » نادنزرف و  دیتسه ، یحضلا  فاق و  هط ، نادنزرف  امش  يرآ ،

.دیتسه مزمز  هبعک و  نکر  افص ، ینم ، هّکم ، ياه  تشد  نادنزرف  و 

.دیتسه مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  كاپ  هلالس  زا  قیالخ  نیرتهب  امش  و  تسامش ، هلیسو  هب  خزود  شتآ  زا  ییاهر 

هک دیتسه  یمکحم  زیواتسد  نامه  امش  دیـشاب و  یم  ، تسا تیاده  ناهاوخ  هک  یـسک  يارب  اه  یکیرات  رد  غورفرپ  ياه  غارچ  امش 
.ددرگ یمن  ادج  زگره 

.دیتسه امشروآدرد  مهم و  رما  ره  رد  وا  رای  تسامش و  يوس  هب  تسود  دوصقم  دصقم و 

تاـجن و هلیـسو  دـشک ؛ هناـبز  ددرگ و  هتخورفا  ناراـک  هنگ  يارب  خزود  شتآ  رـشحم  يارحـص  رد  زیخاتـسر  يادرف  رد  هک  هاـگنآ 
.دیتسه امش  يراگتسر 

.تسامش دزن  درادن ، ربخ  سک  چیه  هچنآ  شناد  باتک و  ملع  هک  ارچ  دنتسه ، یناسک  هچ  نایناهج  رد  امش  دننامه 

.تساجنآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رّهطم  دقرم  هک  دشاب  یم  فرشا  فجن  نونکا  هک  هفوک ، رد  تسا  یّلحم  يرغ ؛ - 1
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.تارف دور  زا  تسا  يرهن  مقلع ؛ - 2
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.دوبن یسک  تمدخ  ردامش  زا  شیپ  زگره  هک  تسامش  راوگرزب  ّدج  مداخ  امش و  مداخ  لیربج ، يرآ ،

.دوب هتفای  دشر  نآ  رد  تّوبن  هک  دندوب  یناتسغاب  تخرد  زا  ناتراوگرزب  ردپ  هک  یتسار  هب  ادخ ! ربمایپ  نادنزرف  يا 

تیالو و رما  هب  صوصخم  وا  تسب و  يردارب  تّوخا و  دقع  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دمحا »  » اب ناگدیرفآ  نایم  زا  وا 
.تشگ یمن  متس  وا  رب  رگا  دیدرگ ، یئاورنامرف 

.دش وا  ِنآ  زا  ریدغ  زور  ردراکشآ  تروص  هب  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ  تیالو و  ناترطف ، تسپ  لیم  مغر  هب 

ار ّتیرومأم  نیا  نم  هک  نادـب  شاب و  هاوگ  اراگدرورپ ! : تشاد هضرع  نایوگ  کیّبل  دومرف و  اعد  وا  رب  رگتیادـه  ربمایپ  زور ، نآ  رد 
.مدناسر ماجنا  هب 

نآ زا  ار  تفالخ  و   ) هدز هقلح  همعط  رود  هنسرگ  ناگرگ  دننامه  ناترطف  تسپ  نامیئل و  نآ  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  نآ  ات 
(. دندوبر ترضح 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

دبکأب ّیبنلا  لآ  یلع  وتأو 

مّرصتی مل  دعب  دقحو  يّرح 

هدلو اونفأو  مهیرارذ ، اوبسف 

ملؤم موی  لوه  نم  مهل  لیو 

مهسوؤرو يرثلا  قوف  مهوکرت 

مجنألا لثم  انقلا [  [ قوف

مهّمؤی مائسلا  وحن  مهب  اورسو 

مذهل یف  بّکرم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر 

هدالوأ یف  هوزج  ءازجلا  سئب 

ملسم لئاعف  يذه  ام  هَّللات 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مهنیب هفالخلا  رمأ  اومّلس  ول 

مثأم نم  اوجّرحتو  اهّیلول 

هّیُما فوفطلا  موی  رثتسی  مل 

مدقتست ملو  همطاف  دلو  نم 

اوحبصأو فالخلا  عقو  الو  اّلک 

مّرحمو لّلحم  نیب  نیدلا  یف 

مهیغب مراوص  اّولس  مهّنکل 

مظعألا داوسلاب  هیلع  اودعو 

ردیح هعیب  ضقن  الول  هَّللاو ،

مّونلا دوقحلا  کلت  تبهوتسا  ام 

اومّجهتو مهیغبب  ّیصولا  اولتق 

مّجهت ّيأ  راتخملا  یلع  ًالهج 

لا هّقح  یف  هلاق  ام  اوبقری  مل 

مرحم نم  هل  اوعری  ملو  يداه 

دّمحم لآ  ّبح  یف  یمئال  ای 

ملوأ همالملا  نم  تلبه  رصقأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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همصخ ّیلع  نمل  هاجنلا  فیک 

مسوملا لهأ  نیب  همایقلا  موی 

هقلخ یف  يّذلا  هَّللا  هیآ  وه 

مهلی مل  يّذلا  بضغلا  هماسحو 

تضراع قئاقحلا  یلإ  لیلدلا  وهو 

ملظملا لالظلا  نم  كوکشلا  اهیف 

هباحص نود  راتخملا  هراتخا  ]و[

مطافب هلإلا  هجّوزو  ًاونص 

ربیخ یف  لسو  ردب  یف  هنع  لس 

مّطحتملا انقلا  یف  رثعت  لیخلاو 

مرثعتم نم  لاطبألا  یف  داک  مک 

مرثعتم دّرمتم  نم  دابأو 

ابصلا نم  وهو  مالسإلا  نع  یمحو 

ملحی مل  هدرب  یف  ًافّنکتم 

ًادناع مالسلا  هیلع  ّیلع  یف  لداجی  نم  ای 

مّدقتو عمتساف  بقانملا  اذه 

ًارغاص کلادج  نع  كّدرأ  امیک 

مَغُرم فنأب  هنع  ًاسعاقتم 

مهّبحب نیّذلا  سی  لآ  ای 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مرضملا ریعسلا  نم  هاجنلا  وجرن 

هّزعأ شیرق  یف  مشاه  لازام 

مشاه یف  هّزع  متنأو  مهل 

اهب حبف  کیلإ  اهب  تثعب  دق  اه 

مظُنی مل  اهلثمف  یمشاه  ای 

دباع فرعی  ناک  ام  مهالول 

مّیقلا فینحلا  نیدلاب  هَّلل 

مکیلإو دغ  یف  هعافشلا  مکل 

مّلظتملا همالظ  فشک  رشحلا  یف 

دغ یف  وجری  يدوعلا »  » مکالوم

معنملا هلإلا  نم  باوثلا  مکب 

هل امف  حیدملا  هنم  اوّلبقتف 

مدقملا (1) یف  مکّبحو  حیدملا  ّالإ 

.دندروآ موجه  ربمایپ  نادناخرب  یگشیمه  يا  هنیک  و  نوخ )  ) هنشت ياهرگج  اب  نانآ 

! رشحم كاندرد  زور  تشحوزا  نانآ  رب  ياو  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  وا  هّیرذ  هدناسر و  لتق  هب  ار  وا  نادنزرف 

.دیشخرد یم  ناگراتس  دننام  هزین  يالاب  رب  ناشکرابم  ياهرس  هک  یلاح  رد  هدرک ، اهر  كاخ  يور  رب  ار  اهنآ  فیرش  داسجا  يرآ ،

.دوب هزین  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  نانآ  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد  دنداد  ریس  یگدرزآ  اب  ار  اهنآ 

نیا ادخ ! هب  دنگوس  دنداد !! ربمایپ  نادنزرف  دروم  رد  یشاداپ  دب  هچ  یتسار 

(. عوبطم  ) و ج 471/1 طوطخم ،)  ) 96 قئارلا : عومجملا  - 1
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.تسین ناملسم  کی  هتسیاش  شاداپ 

؛ دندیزرو یم  بانتجا  ناهانگ  باکترا  زا  دندرک و  یم  میلست  شبحاص  هب  زور  نآ  رد  ار  تفالخ  رما  نانآ  رگا  يرآ ،

.دندش یمن  مدقشیپ  رما  نیا  رد  دنتفرگ و  یمن  ماقتنا  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  هّیما  ینب  اروشاع )  ) ّفط زور  رد  زگره 

.دوبن مارح  لالح و  نایم  یفالتخا  هنوگ  چیه  نیدرد ، هک  یلاح  رد  دندرک  یم  حبص  مدرم  دش و  یمن  عقاو  یفالتخا  چیه  زگره 

.دندروآ موجه  مدرم  همهرب  نآ  اب  هدیشک و  نوریب  ماین  زا  ناشدوخ  ینمشد  ياهریشمش  نانآ  نکیل  و 

؛ تشگ یمنرادیب  اه  هنیک  نیا  زگره  دنتسکش  یمن  ار  مالسلا  هیلعردیح  تعیب  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 

؟ دندروآ یموجه  هچ  ربمایپ  هدیزگرب  هب  ینادان  لهج و  يور  زا  دنتشک و  متس  اب  ار  ربمایپ  نیشناج  یصو و  نانآ  یلو 

.دنتشادن هگن  ار  وا  تمرح  هدرکن و  تاعارم  وا  قح  رد  ار  رگتیاده  ربمایپ  راتفگ  نانآ 

.ینیبن ریخ  هتشگ و  هناوید  تمالم  زا  شاب ! شوماخ  ییامن ! یم  تمالم  ارم  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  ّتبحم  رهم و  رد  هک  یسک  يا 

؟ دبای یم  تاجن  رشحم  نامدرم  نایم  رد  تمایق  زور  رد  تسوا  مصخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یسک  هنوگچ 

.دریگن مارآ  هک  یناّرب  نیگمشخ و  ریشمش  شناگدیرفآ و  نایم  رد  ادخ  تیآ  هناشن و  وا 

.تسا هدش  ضراع  دیدرت  ، یکیرات یهارمگ و  رثا  رب  اهنآ  رد  هک  تسا  یقیاقح  يوس  هب  يامنهار  وا 

وا يرـسمه  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنوادخ  دـیزگربدوخ و  نابرهم  رای  ردارب و  ناونع  هب  ار  وا  هباحـص ، نایم  زا  هدـیزگرب ، ربمایپ 
.دروآرد

.دنتفا یم  ور  هب  اه  هتسکش  هزین  نایم  رد  نابسا  هکدربن  هماگنه  نآ  رد  ربیخ ، ردب و  گنج  رد  سرپب ، وا  تعاجش ) يریلد و  زا  )

؟ تسا هتخاسدوبان  ار  شکرس  دّرمتم  نیدنچ  هتخادنا و  ّتلذم  كاخ  هب  ار  نانامرهق  ردقچ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دوب هدشن  غلاب  زونه  هک  یلاح  رد  مالسا ، فعض  نامز  رد  ار  نآ  دومن  ظفح  هدومن و  تیامح  مالسا  زا  یکدوک  نارود  رد  وا 

.ورب شیپ  نک و  شوگ  ار  لیاضف  بقانم و  نیا  کنیا  ینک ! یم  هلداجم  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  دانع  يزابجل و  اب  هک  یسک  يا 

.دوش هدیلام  كاخرب  تغامد  هتسکش و  ترورغ  هتشگ ، راوخ  وت  هداد و  ار  وت  لادج  خساپ  ات 

! میراد هتخورفارب  شتآ  زا  تاجن  ییاهر و  دیُما  امش  ّتبحم  رهم و  هب  هک  ینیسای  لآ  يا 

.دیدوب مشاه  زیزع  امش  دوب و  زیزع  شیرق  نایم  رد  مشاه  هراومه 

.تسا هدشن  هدورس  نآ  دننامه  هکارچ  یمشاه ! يا  نک  رشتنم  ار  نآ  مداتسرف ، وت  تحاس  هب  ار  هدیصق  نیا  کنیا 

.دش یمن  هتخانش  راوتسا ، فینح و  نید  اب  ادخ  يارب  يرگشتسرپ  چیه  دندوبن  نانآ  رگا 

.تشگ دهاوخ  فشک  راکشآ و  امش  تسد  هب  هدیدمتس  تساوخداد  رشح  زور  رد  تسامش و  نآ  زا  تعافش  تمایق ، يادرف 

.دراد هدننک ، ناسحا  دنوادخ  زا  باوث  دیما  امش  هلیسو  هب  تمایق  يادرف  رد  يدوع »  » امش هدنب 

.درادن يرگید  زیچ  شیادرف  ياربامش  ّتبحم  حدم و  زج  وا ، هک  ارچ  دیریذپب ، وا  زا  ار  دیجمت  حدم و  نیا  سپ 

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  ءابدالا  بیدا  یمیمت  حلاص  خیش  راعشا  مّوس :

: مّوس

: دیوگ یم  هلآو  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نانمؤمریما  نایقّتم  يالوم  حدم  رد  یمیمت  حلاص  خیش  بدا ، نایاوشیپ  ياوشیپ 

ءادتبا كالع  یف  حدملا  هیاغ 

ءارعشلا عنصت  ام  يرعش  تیل 

ّمع نبا  ریخو  یفطصملا  اخأ  ای 

ءارمُالا تدع  نإ  ریمأو 

یهانت ّالإ  لاطتسا  ام  يرن  ام 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ءاهتنا ّنهلام  کیلاعمو 

ءزج باغ  اذإ  رئاد  کلف 

ءازجأ تقرشأ  هیحاون  نم 

ءافخ هیرتعی  ام  ردبک  وأ 

ءالجنا هارعألا  مامغ  نم 
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نکل رزجلا  هلوص  رحبلا  رذحی 

ءاوعش هراغ  ّدملا  هراغ 

یصحی موی  جلاع  لمر  اّمبر 

ءاصحإلا هلامر  یف  قضی  مل 

تازجعم نع  ماقرألا  قیضتو 

ءاکذ تّدر  هیلإ  نم  ای  کل 

ًامیقتسم يدهلا  یلإ  ًاطارص  ای 

ءافشلا رودصلل  ءاج  هبو 

الولو ماقتساف  نیدلا  ینب 

ءانبلا ماقتسا  ام  کیضام  برض 

قارلام ملس  ّقحلل  تنأ 

ءاقترإلا هریغب  ّیبأتی 

الحم میلکلاو  نوراه  تنأ 

ءایبنألا هب  تمس  ّیبن  نم 

يرمعلو اسکلا  يوذ  یناث  تنأ 

ءاسکلا هاوح  نم  قلخلا  فرشأ 

ناخد ءامسلاو  تنک  دقلو 

ءازوج الو  دقرف ، اهب  ام 

يدرب نیب  هردق  رحب  اجد  یف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ءایضلا دوجولل  هیف  فدص 

ءالخ اهیف  كاذ  موی  الخلا  ال 

ءالم ءالملا  الو  یّمسیف 

روز کلذ  لاق  نم  ًاروز  لاق 

ءارتفا كاذ  لوقی  نم  يرتفاو 

میدق عنص  میدقلا  یف  هیآ 

ءاشی ام  یلع  رداق  رهاق 

میظع لاق  میظعلاو  أبن 

ءابنألا اهنغی  مل  موق  لیو 

ذلا ملاع  نم  مومعلا  یف  نکت  مل 

ءاهنلا مومعلا  نع  یهنیو  ّر 

نکل ضرألا  اهّلک  سانلا  ندعم 

ءابصح مهو  رهوج ، نم  تنأ 

يواست یضقی  سیل  لکشلا  هبش 

ءاوتسإلا قئاقحلا  یف  اّمنإ 

اّیرثلا فورح  يرثلا  دیفتال 

ءالعتسا هّمعی  وأ  هعفر 

حور کمیسن  نم  حورلا  لمش 

ءادنلا هاتأ  ّهبر  نم  نیح 

ًالیلق يورف  انأ  نم  ًالئاق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ءادتهإلا هتاف  كالول  وهو 

ایاربلا ریخ  هآر  مسا  کل 

ءارسإلا هّمضو  ّیلدت  ذم 

ًامدق شرعلا  یلع  همسا  عم  ّطخ 

ءامسألا ضرعت  مل  نامز  یف 

ّکش ریغ  نم  حابصلا  حال  ّمث 

ءافخلا نابو  اهّرس  ادبو 

بارت نم  ًامدآ  هَّللا  ئربو 

ءاّوح مدآ  نم  تناک  ّمث 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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یم رعـش  هنوگچ  وت  حدم  رد  نارعاش  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  تسا ، نآ  زاغآرـس  وت ، يالاو  نأش  رد  حدم  هبترم  نیرخآ  تیاهن و 
!؟ دنیارس

.دنیآ رامشب  ناریما  رگا  ریما ! ّمع و  رسپ  نیرتهب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ردارب  يا 

.دریذپ یمن  نایاپ  زگره  وت  لیاضف  یلو  دریذپ ؛ یم  نایاپ  ماجنارس  دماجنا ، یم  لوط  هب  هچ  ره  مینیب  یم  ام 

.ددرگ نشور  شرگید  ياه  شخب  دوش  ناهنپ  نآ  زا  یشخب  هاگره  هک  تسا  راّود  کلف  دننامه  وت  لیاضف 

.ددرگ یم  راکشآ  ربا  ریز  زا  دوش  ناهنپ  هاگره  هک  تسا  یباتهم  دننامه  ای 

.تسا يا  هنامحر  یب  شروی  ّدم  شروی  نکیلو  دراد ؛ میب  رذج  موجه  زا  ایرد 

.دشابن ییانگنت  چیه  نآ  شرامش  رد  درمش و  ار  نابایب  ياهگیر  ناوتب  يزور  اسب  هچ 

.دنتسه ناوتان  ددرگ -  یمرب  وا  رب  یکریزو  تواکذ  هک  یسک  يا  وت -  تازجعم  اه و  یتفگش  شرامش  زا  ماقرا  یلو 

.دنبای دوبهب  اه  هنیس  وت  ببس  هب  یتسه و  میقتسم  تروص  هب  تیاده  يوس  هب  هک  یهار  يا 

.تشگ یمن  راوتسا  نید  يانب  زگره  دوبن ، هتشذگ  رد  وت  ریشمش  تابرض  رگا  دیدرگ ، راوتسا  هتشگ و  انب  وت  ببس  هب  نید 

.درادن قح ، يوس  هب  دوعص  يارب  يرگید  هّلپ  دزرو ، عانتما  هّلپ  نیا  زا  یسک  رگا  هک  یتسه ، قح  يوس  هب  ناکلاس  هّلپ  وت 

.یتسه ناربمایپ  نیرتهب  نیشناج  مالسلا ، هیلع  یسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  وت 

.دندوب ءاسک  ریز  ناگدیرفآ  رت  فیرشو  نیرترب  هک  مسق ! مناج  هب  و  یتسه ، ءاسک  باحصا  زا  ّتیصخش  نیمّود  وت 

«. ءازوج  » هراتس هن  تشاد و  دقرف »  » هراتس هن  هک  دوب  دود  تروص  هب  نامسآ  زونه  هک  یلاح  رد  يدوب  وت 

.دوبن ییانشور  یتسه  زا  فدص ، سابل  نایم  تردق ، يایرد  یکیرات  رد 

.دوش هدیمان  رپ  ات  دوب  رپ  هن  دوش و  هدیمان  یلاخ  ات  دوب  یلاخ  هن  زور  نآ  رد 

.تسا هتسب  ارتفا  هدز و  ناتهب  دوخ  تسا ، ناتهب  نیا  دیوگب  هک  یسک  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.تساناوت دهاوخب  يزیچ  ره  رب  تسا و  رهاق  هک  يدنوادخ  هتخاس  میدق و  رد  هناشن  تیآ و  وت 

.درکن تیافک  ار  اهنآ  ياهربخ  هک  یهورگ  رب  ياو  یگرزب ؛ دومرف : گرزب  يادخ  هک  یتسه  يربخ  نامه  وت 

.دنریذپ یمن  مومع  زا  ار  يزیچ  نینچ  نادنمدرخ  يدوبن ، ّرذ  ملاع  رد  مومع  نایم  رد  وت 

.دنا هزیرگنس  مدرم  يدش و  هدیرفآ  رهوج  زا  وت  یلو  تسا ؛ نیمز  زا  مدرم  همه  تشرس 

.تسا يربارب  قیاقح  رد  هک  ارچ  تسین ؛ يواست  رب  لیلد  مدرم  هفایق  لکش و  رد  يدننامه 

دیـسر و دـهاوخن  تسا -  یناشخرد  هراتـس  هک  اّیرث -»  » فورح ییالاو  جوا  هب  زگره  تسا -  كاخ  ياـنعم  هب  هک  يرث - »  » فورح
.تفرگ دهاوخن  عافترا 

.تفرگ ناج  وت  حور  میسن  زا  دروآ ، ییادن  شراگدرورپ  بناج  زا  گرزب -  هتشرف  نآ  حور -  هک  هاگنآ 

.دش یمن  تیاده  يدوبن  وت  رگا  دیشیدنا ، یکدنا  متسیک ، نم  تفگ : یم  هک  یلاح  رد 

، دش کیدزن  جارعم  بش  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  قیالخ  نیرتهب  ار  نآ  هک  یتسه  یمان  ياراد  وت 
؛ دید

.دندوب هدماین  دوجوب  اه  مسا  زونه  هک  ینامز  نآ  رد  هدش ؛ هتشون  یهلا  شرع  يور  رب  میدق  نامز  زا  وا  مان  هارمه  هب  هک 

.تشگراکشآ اهنآ  یناهنپ  شاف و  اه  مسا  نیا  زار  دیدرت ، نودب  دیمد و  هدیپس  هاگنآ 

.دومن قلخ  ار  ءاوح  مدآ  زا  هاگنآ  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  بیدا  رعاش  يرمَع ،  یقابلادبع  راعشا  مراهچ :

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  يرمع  یقابلادبع  بیدا ، رعاش 

هطل تنأ  ءایصوألا ، ابأ  ای 

هوخأو هّمع  نباو  هرهص 

ًاّرس کیناعم  یف  هَّلل  ّنإ 

هوملع ام  نیملاعلا  رثکأ 
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ودلا یهتنم  یفءابآلا  یناث  تنأ 

هونب ّدعت  هؤابآو  ر 

بارت نم  ًامدآ  هَّللا  قلخ 

هوبأ تنأو  هل ، نبا  وهف 

.یتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هط  ردارب  ومع و  رسپ  داماد ، وت  نانیشناج ! ایصوا و  ردپ  يا 

.دنرادن ار  نآ  نتسناد  يارای  نایناهج  زا  يرایسب  هک  تسا  يزار  وت  یناعم  رد  دنوادخ  يارب  هک  یتسار  هب 

.دنیآ رامش  هب  وا  نارسپ  وا ، ناردپ  یتسه و  ناردپ  نیمّود  تقلخ  هریاد  ياهتنا  رد  وت 

.یتسه بارتوباوت  تسا و  بارت  دنزرف  وا  سپ  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ 

: دیوگ مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض  فیصوت  رد  يو 

ردیحب طاحأ  ًاقودنص  ّنإ  الأ 

سدقلا هرضح  یلإ  یبرأ  دق  شرعلا  يذو 

هشرع ّیسرک  هَّلل  نکی  مل  نإف 

یسرکلا هیآ  هنمض  یف  يّذلا  ّنإف 

ترـضح يوس  هب  ار  نآ  شرع  بحاص  هک  یتسار  هب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلعردیح  رّهطم  ربق  نوماریپ  هک  یحیرـض  نیا  دیـشاب ! هاگآ 
.تسا هتشاد  ینازرا  سدق 

.تسا یسرک  هیآ  هتفرگربرد ، ار  وا  ربق  هک  نآ  هک  یتسار  هب  دشابن ، یسرک  ششرع  رد  دنوادخ  يارب  رگا 

: هدورس ابیز  هچ  هنیمز  نیا  رد  رعاش  و 

ادعلا یّتح  هلضفب  مانألا  دهش 

ءادعألا هب  تدهش  ام  لضفلاو 
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یهنلا يوذل  هراونأ  تألألتف 

ءاملظلا اهّیغ  نع  تزحزتف 

.دنهد یهاوگ  نآ  هب  نانمشد  هک  تسا  نآ  يرتربو  لضف  و  شنانمشد ، یتح  دنداد ، یهاوگ  وا  يرترب  لضف و  رب  مدرم  همه 

.دشراونا نآ ، ندش  اپرب  زا  یکیرات  سپ  تشگ ، نشور  نادنمدرخ  رب  وا  راونا  سپ 

: دیوگ يرگید  رعاش 
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مهؤادعأ انل  مهبقانم  يوری 

دوسح هاور  ام  ّالإ  لضف  ال 

نکی مل  مهوضغبم  اهوأر  اذإو 

دیجم هالولا  نع  نیملاعلل 

.دوش يراج  دوسح  نابز  رب  هک  نآ  زج  تسین  یتلیضف  دننک ، یم  تیاور  ام  هب  ناشنانمشد  ار  نانآ  لیاضف  بقانم و 

.تسین راکنا  لباق  نایناهج  يارب  ناشتیالو  رگید  دننک ؛ یم  لقن  ار  یلیاضف  نینچ  ناشنانمشد  یتقو 

هّیجنطت �هبطخ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياعد  مجنپ :

: تسا هدمآ  قئادحلا » راهزأ  نم  قئارلا  عومجملا   » باتک رد 

: دومرف نایب  ار  لیذ  ياعد   (1) هّیجنثط »  » هب فورعم  هبطخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

ْنِم ِتوُکَلَْملاَو ، ِهَرْدُْقلاَو  ِهَمَظَْعلا  يِِذب  ُْتنَعَتْساَو  ِتوُرَبَْجلاَو ، ِلْدَْعلاَو  ِهَّزِْعلا  يِِذب  ُتْمَصَتْعاَو  ُتوُمَیال ، يذَّلا  ِّیَْحلا  ِِکلَْملِاب  ُْتنَّصَحَت  »
«. ُهُرَذْحَأَو ُُهفاخَأ  ام  ِّلُک 

، تّزع ياراد  هک  يدـنوادخ  تیاـنع ) لـیذ   ) هب و  متخاـس ، نوصم  هداد و  رارق  دریم  یمن  زگره  هک  یهاـشداپ  مکحم  ژد  رد  ار  دوخ 
هک يزیچ  ره  يارب  زا  ؛ مدیبلط يرای  تسا  توکلم  تردـق و  تمظع ، بحاص ، هک  ییادـخ  زا  مدز و  گنچ  تسا ، توربج  لدـع و 

.مسرت یم  مراد و  میب  نآ  زا 

: دومرف شترضح  هاگنآ 

.توملا ّالإ  هنع  ّلجوّزع  هَّللا  اهحازأ  ّالإ  هّدشوأ  هلزان  دنع  تاملکلا  هذه  مکدحأ  رکذ  ام 

یتخس تّدش و  ای  الب  نآ  لاعتم  دنوادخ  دناوخب ؛ گرم -  زج  یتخـس -  تّدش و  ای  الب  ره  لوزن  ماگنه  رد  ار  تاملک  نیا  سک  ره 
.دنک یم  فرطرب  وا  زا  ار 

؟ دناوخب ار  اعد  نیا  طقف  نانمؤم ! ریما  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رباج 

.منک یم  هفاضا  نآ  هب  زین  مسا  هدزیس  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 
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مهیلع شنادنزرف  یماساو  مالـسلا  هیلع  شترـضح  كرابم  مسا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  كرابم  مسا  هب  هراشا  نیا  و 
بحاص نسحلا  نب  تّجح  ترضح  نانآ  نیرخآ  هک  مالسلا 

.تسا هدمآ  هّیجنتطلا » : » هفیحصلا رد  و  هّیجنطتلا ،» : » قراشملاو ردصم  رد  - 1
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.دشاب (1) یم  تسا ، هیلع ) هَّللا  تاولص   ) نامزلا

-----------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  لیمش  یلبش  مالک  مشش :

هن قرش و  رد  هن  تسا ، يدرف  هب  رصحنم  هخـسن  وا  تسا ، ناگرزب  گرزب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یلع  نب  ّیلع  ماما  دیوگ : لیمـش  یلبش 
.تسا (2) هدشن  هدید  لصا  قبط  یتروص  رصاعم  دیدج و  نارود  رد  هن  میدق و  راگزوررد  هن   ، ناهج برغ 

----------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  یحیسم  �هدنسیون  قادرج  جروج  مالک  متفه _ 

، رکـشل ود  دربن  یگنوگچ  نیّفـص و  گنج  نایب  زا  سپ  هلادعلا » توص   » دوخ فورعم  باتک  رد  یحیـسم  هدنـسیون  قادرج ، جروج 
: دسیون یم 

ره زا  هک  نآ  زج  دـنک ؛ یمن  يا  هلمح  درب و  یمن  راکب  يا  هزین  دـنز ، یمن  يریـشمش  چـیه  گرم ، جاوما  گنج و  هحوبهب  رد  ایوگ 
یم نوریب  اه  ناهد  اه و  هرجنح  زا  فرط  نآ  زا  دایرف  رازه  فرط و  نیا  زا  داـیرف  رازه  دوش ، یم  دـنلب  ییاـهدایرف  يراـنک  هشوگ و 

: دنیوگ یم  یگمه  دیآ و 

.تسا ّتیناسنا  تلادع  هزرابم  نادیم  قح و  نادیم  مالسا و  دربن  نادیم  نامرهق  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیشاب ! هاگآ 

ربارب رد  دوب ، اهریشمش  هیاس  ریز  تشهب  هک  يزور  دربن ، زور  رد  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
یکدوک تاـهج  همه  رد  شناـمیا ، رد  زج  زور  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  رارق  برعلا ، هریزج  كانـسرت  ریـش  دودـبع  نب  ورمع 

.دز نیمز  رب  ار  كانلوه  ریش  نآ  دوبن  شیب 

زا ار  مکحتـسم  ياهژد  برد  نیرتگرزب  شیاناوت  ياه  تسد  اب  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاـگآ 
وا ياناوت  ناتـسد  رد  برد  نآ  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  رپس  ار  برد  نآ  تخادنا و  دربن  نادـیم  نانامرهق  مادـنا  رب  هزرل  دـنک و  ياج 

.تسا هدنرپ  لاب  رد  هک  يرپ  زا  دوب  رت  کبس 

: راونألا قراشم  » رد هللا  همحر  یـسرب  هماّلع  ار  اعد  نیا  اب  هبطخ  نیا  ماـمت  . 75 هیناثلا : هّیولعلا  هفیحصلا  ، 452/1 قئارلا : عومجملا  - 1
.تسا هدرک  لقن  « 166  - 170
.37/1 هلادعلا : توص  - 2
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یکاب زگره  دـنزیخرب  گنج  هب  وا  اب  نیمز  يور  مدرم  همه  رگا  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاـگآ 
.درک دهاوخن  راداو  نیتسار  يدربن  هب  زج  ار  وا  شناجو  دنک  یمن  تشحو  هتشادن و 

وا لابقتـسا  هب  گرم  ای  دورب و  گرم  غارـس  هب  هک  درادـن  یکاب  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاـگآ 
.دیایب

ییاه تیعقوم  دـیرفآ و  ییاه  تعاجـش  گنج  ياـه  نادـیم  رد  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاـگآ 
رد دوشگ ؛ ار  هزرابم  گنج و  هار  وا ، يارب  دـهز  هک  ارچ  دـشن ، رّـسیم  ییاـه  ّتیعقوم  نینچ  ّتیرـشب  زا  يدـحا  رب  هک  دروآ  دوجوب 

نافعضتسم نادنمتسم و  رب  وا  تفوطع  ینابرهم و  و  درکن ، زاب  يریگ  هشوگ  تسکـش و  ياهرد  زج  نارگید  يارب  دهز  هک  یتروص 
رارق اه  گنج  يارب  وگلا  نیرتالاو  ار  نآ  و  دومن ، نوگژاو  ار  هنیک  ياه  خاـک  وا  رهم  یتسود و  و  دوشگ ، وا  يارب  ار  هتـسب  ياـهژد 

.دومن قیمع  زیگنا و  بعر  هزرابم  هنوگ  نیا  هب  راداو  ار  وا  مدرم  هب  شقشع  یتسود و  و  داد ،

دعر و شنانمشد  زغم  رب  هدش و  هتفاکش  شریشمش  اب  اه  یکیرات  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
نانچ لاح  نیا  رد  وا  تشگ ، یم  اهنآ  ندش  نک  هشیر  ثعاب  هک  داتسرف  یم  یکانتشحو  ياه  نافوت  اهنآ  رب  دروآ و  دورف  ار  اه  قرب 

: هک دنک  یم  شومارف  ار  اهسرت  هک  دشورخ  یم 

ًارارش تلّوحت  عومد  هینیع  یفو 

ًاران دّقوت  فطع  هانح  یفو 

.دوش یم  هتخورفارب  يا  هلعش  شلد ، تفوطع  رهم و  رد  و  ددرگ ؛ یم  شتآ  ياه  هرارش  کشا ، تارطق  شنامشچ  رد 

یم هک  نآ  رگم  دیآ  یمن  دورف  يرئاج  رگمتس و  چیه  رب  شریشمش  هک  یسک  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیشاب ! هاگآ 
.ددنخ یم  یکاّته  یلابُاال و  صخش  رب  هک  ینماد  كاپ  صخش  دننامه  ددنخ 

اضف رد  شریشمش  هک  یسک  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیشاب ! هاگآ 
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ریشمش يا  داب  وت  يادف  مردپ  دیوگ : یم  دنز و  یم  دایرف  ماش  نیمزرس  ای  قارع  زاجح ، رد  يا  هدش  هجنکش  هکنآ  زج  دور  یمن  الاب 
! نامورحم ناگدیدمتس و  هاوخداد  يا  و  قح !

لیـس و جاوما  ربارب  رد  نافیعـض  ّدـس  اهدابدـنت ، لباقم  رد  ناریقف  هاگهانپ  وا  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
 - کیرات بش  دننامه  یناب -  هیاس  ياراد  ناهانپ ) یب  يارب   ) وا تسا ، هدننک  كاله  ياه  نافوت  لباقم  رد  ناگدـنامرد  هاگتحارتسا 

.تسا نازوس  رهظ  رد 

ناراب ددرگ و  یم  زبس  نیمز  دراذگب  شکرابم  ياه  مدق  اجک  ره  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
.دشورخ یم  ایرد  جاوما  هک  تسوا  یتسود  زا  دشوج و  یم  اهرهن  بآ  هک  تسوا  يوربآ  زا  و  دراب ، یم  یهلا  تمحر 

دندرگ یم  كانحرف  دـننک و  یم  ادـیپ  طاسبنا  وا  رطاخ  هب  اه  لد  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
.دنشاب افص  زا  یلاخ  رگا  دندرگ  یم  كانمغ  دننک و  یم  ادیپ  ضابقنا  دنشاب و  هزیکاپ  افصاب و  رگا 

ناگدنیوگ اب  ادص  مه  شریشمش  وا و  درومرد  راگزور  يدوز  هب  هک  یسک  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
: تفگ دنهاوخ 

؛» مالسلا هیلع  ّیلع  ّالإ  یتف  الو  راقفلاوذ  ّالإ  فیسال  »

«. تسین مالسلا  هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  راقفلاوذ و  زج  يریشمش  »

هن اه و  هوک  هن  هنرگ ، دینک و  رارف  ناگدـننکاپب  بوشآ  نارگ و  هنتف  يا  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  دیـشاب ! هاگآ 
.داد دهاوخن  هانپ  ار  امش  اه  تشد 

« هلادعلا توص   » باتک رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس  زا  یشخب  متشه _ 

هک تسا  هدرک  لقن  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نانمؤم  ریما  يابیز  نانخس  زا  یشخب  هلادعلا » توص   » باتک رد  یحیـسم  قادرج  جرج 
: مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا 
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ار وا  عیسو  هناخ  یتقو  دنتفر ، وا  تدایع  هب  ترضح  ، تشگ رامیب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یکی  هک  یثراح  دایز  نب  ءالع   - 1
: دندومرف دندید 

فیضلا اهیف  يرقَت  هرخآلا  اهب  تغلب  تئش  نإ  یَلبو  جوحأ ، تنکهرخآلا  یف  اهیلإ  تنأ  امأ  ایندلا ؟ یف  رادلا  هذه  هعسب  عنصت  تنک  ام 
.هرخآلا (1) اهب  تغلبدق  تنأ  اذإف  اهعلاطم ، قوقحلا  اهنم  علطتو  مِحرلا ، اهیف  لصتو 

؟ یتسین دنمزاین  رتشیب  نادب  ترخآ  ناهج  رد  وت  ایآ  ینک ؟ یم  هچ  عیسو  هناخ  نیا  اب  ایند  نیا  رد 

نآ هبجاو  قوقح  و  نک ، محر  هلص  نادنواشیوخ  اب  ریذپب و  نامهم  نآ  رد  یـسرب  ترخآ  هب  عیـسو ، هناخ  نیا  اب  یهاوخب  رگا  يرآ ،
.يا هتفایرد  ار  ترخآ  هناخ  نآ ، هلیسو  هب  هّتبلا  ینک  نینچ  رگا  هک  زادرپب  ناّقحتسم  هب  ار 

همان تعرـس  هب  دنک ، یم  فّرـصت  یمومع  لاوما  رد  شنارازگراک  زا  یکی  هک  دـش  رادربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یتقو   - 2
: تسا هدمآ  همان  نآ  رد  هک  داتسرف  يو  هب  يا 

یفیـسب کّنبرـضألو  کیف ، هَّللا  یلإ  ّنرذـعُال  کنم  هَّللا  یننکمأ  ّمث  لعفت  مل  نإ  ّکنإف  مهلاومأ ، موقلا  ءالؤه  یلإ  ددراو  هَّللا ، ّقتاـف 
يدنع امهل  تناک  ام  تلعف ، يّذلا  لثم  العف  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  ّنأ  ول  هَّللاو ، .رانلا  لخد  ّالإ  ًادـحأ  هب  تبرـضام  يذـّلا 

.امهتملظم نع  لطابلا  حیُزاو  امهنم  ّقحلا  ذخآ  یّتح  هدارإب  یّنم  ًارفظ  الو  هداوه 

تخاس و دـهاوخ  ّطلـسم  وت  هب  ارم  دـنوادخ  ینکن  نینچ  رگا  هک  ارچ  نادرگزاب ، نانآ  دوخ  هب  ار  هورگ  نیا  لاوما  سرتب و  ادـخ  زا  »
مهاوخ ار  وت  دش ؛ شتآ  دراو  هک  نآ  زج  مدزن  سک  چیه  رب  هک  يریـشمش  نامه  اب  هدوب و  روذعم  ادخ  هاگـشیپ  رد  وت  دروم  رد  نم 

مداد و یمن  تصخر  ناـنآ  هب  دـندوب  هدرک  يدـش ، بکترم  وـت  هـچنآ  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نـسح و  رگا  ادـخ ! هـب  دـنگوس  .دز 
ار نانآ  شهاوخ 

336/40 ح 118/70 19 ح8 و 155/76 ح 36. راونألا : راحب  هبطخ 209 ، هغالبلا : جهن  - 1
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(1) متخاس .» یم  رود  اهنآ  زا  هدوب  لطاب  هک  یمتس  هتفرگ و  سپزاب  نانآ  زا  ار  قح  هک  نیا  رگم  متفریذپ ، یمن 

توعد نیا  زا  تّدش  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  ، تفریذپ ار  نآ  هدش و  توعد  يا  همیلو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نارازگراک  زا  یکی   - 3
: دومرفو دومن  شخیبوت  تخس  هدومن و  عنم 

؟ ّقحلا هلزنم  لطابلا  لازنإل  مأ  هوشر ، نودب  ماقی  ّقحلاو  هوعدلاب ، هوشری  نأ  نودیری  ّقح  هماقإلفأ 

یم هک  نیا  ای  تساجرباپ ، مه  هوشر  نودب  قح  هک  یلاحرد  دـنیامن !؟ توعد  هداد و  هوشر  وت  هب  دـنهاوخ  یم  قح  ییاپرب  يارب  ایآ  »
؟ دنروآ رد  قح  هلزنم  هب  ار  لطاب  دنهاوخ 

همیلو سلجم  هب  اپ  دناوت  یم  هنوگچ  هاگنآ  دوش ، راذگاو  وا  رب  نیمز  هرک  همه  تموکح  هچرگ  دنک ، يراک  نینچ  درادـن  قح  یلاو 
هقرفت و رهاـظم  زا  يرهظم  دوخ  نیا  و  دـنوش ؟ یم  هدـنار  نادـنمزاین  ناریقف و  هتـشگ و  توـعد  نادـنمتورث  ، نآ رد  هک  دراذـگب  يا 

.ددرگ یم  حورجم  یلع  لد  دوش و  یم  راد  هحیرج  یخرب  رطاخ  هک  تسا  هقرفت  نیا  اب  هاگنآ  تسا ، مدرم  نایم  ییادج 

یب رما  نیا  رد  و  هدـنار ، يرگید  هورگ  دوش و  یم  هدـناوخ  یهورگ  هک  دوـش  یم  اـجرباپ  میقتـسم و  یعاـمتجا  هاـگنآ  شاـب ! هاـگآ 
»!؟ دشابن یفاصنا  یب  یتلادع و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسر ، ترضح  نآ  هب  هیواعم  نارای  طّسوت  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دّمحم  ندش  هتشک  ربخ  هک  هاگنآ   - 4

.ًابیبح انصقنوًاضیغب  اوصقن  مّهنأ  ّالإ  هب ، مهرورس  ردق  یلع  هیلع  اننزح  ّنإ 

.دش (2) مک  تسود  کی  ام  زا  نمشد و  کی  نانآ  زا  هکنآ  زج  تسا ، نایماش  يداش  هزادنا  هب  وا  تداهش  رب  ام  هودنا  هزادنا  انامه 

نمض ح 40.  182/42 راونألا : راحب  همان 41 ، هغالبلا : جهن  - 1
592/33 ح 736. راونألا : راحب  راصق 325 ، هملک  هغالبلا : جهن  - 2
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: دومرف ششخب ؟ ای  تسا  رترب  لدع  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 5

.امهلضفأو امهفرشأ  لدعلاف  ّصاخ ، ضراع  دوجلاو  ّماع ، سئاس  لدعلاو  اهتهج ، نم  اهجرخی  دوجلاو  اهعضاوم ، رومُالا  عضی  لدعلا 

یمومع ریبدـت  تلادـع  .دزاس  یم  جراـخ  دوخ  ياـجزا  ار  نآ  شـشخب  دوج و  یلو  دـهن ، یم  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  تلادـع ،
.تسا (1) رترب  رت و  فیرش  تلادع  سپ  دوش ، یم  لماش  ار  یّصاخ  هورگ  ششخب  یلو  تسا ،

: دندومرف نمؤم  فصو  رد  ههیدب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  - 6

، هّمه دیعب  هّمغ  لیوط  هعمسلا ، أنـشیو  هعفرلا  هرکی  ًاسفن ، یـش ء  ّلذأو  ، ًاردص یـش ء  عسوأ  هبلق ، یف  هنزحو  ههجو ، یف  هرـشب  نمؤملا 
.هکیرعلا (2) نیل  هقیلخلا  لهس  هتّلخب  نینض  هترکفب  رومغم  روبص ، روکش  هتقو ، لوغشم  هتمص ، ریثک 

، تسا رتراوـخ  يزیچ  ره  زا  وا  سفن  و  رت ، عیـسو  زیچ  ره  زا  شا  هنیـس  .دـشاب  یم  شلد  رد  يو  هودـنا  وا و  هرهچ  رد  نمؤـم  يداـش 
لوغشم شتقو  ،و  ناوارف شتوکس  ، تسا دنلب  وا  تّمه  و  ینالوط ، وا  هودنا  .درامش  یم  نمشد  ار  يراکایر  تشز و  ار  ییوج  يرترب 

.تسا نتورف  وخ و  مرن  وا  قلخ  درادن و  تجاح  تساوخرد  یسک  زا  تسا ، شیدنا  فرژو  ابیکش  ، رازگرکش وا.تسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما   - 7

.فصنملا (3) ّالإ  هیف  فَّعضی  الو  رجافلا ، ّالإ  هیف  فَّرظیالو  لحاملا ، ّالإ  هیف  بَّرقیال  نامز  سانلا  یلع  یتأی 

هدرمش شوهاب  كریز و  راکدب ، زج  دنرامش و  یمن  مرتحم  ار  نیچ » نخـس  « ؛» لحام  » زج هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  مدرم  رب  يراگزور 
.ددرگن ناوتان  فاصنااب ، درفزج  عامتجا  نآ  رد  دوشن و 

357/75 ح 72. راونألا : راحب  راصق 437 ، هملک  هغالبلا : جهن  - 1
305/67 ح 37 و 410/69 ح 127. راونألا : راحب  راصق 333 ، هملک  هغالبلا : جهن  - 2

.278/52 راونألا : راحب  راصق 102 ، هملک  هغالبلا : جهن  - 3
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كریز و ینعی  فّرظیال :»  » زا روظنم  .دـنک و  یـسوساج  ناطلـس  دزن  هک  تسا  یـسک  لحام »  » زا روظنم  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
.دوشن هدرمش  ناوتان  ینعی  فّعضیال :» و« دوشن ، هدرمش  شوهاب 

-------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  هبطخ  ود  مهن _ 

هراشا

 . تسا هطقن  نودب  يرگید  فلا و  نودب  یکی  هک  هدش  لقن  هبطخ  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 

فلا نودب  �هبطخ 

 : هطقن نودب  �هبطخ 

فلا نودب  �هبطخ 

ناردـپ زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  شدنـس  اب  هللا  همحر  هیوباـب  نب  رفعجوبا  زا  حـلاصوبا و  زا  یبلک  هدـش : لـقن  بقاـنم »  » باـتک رد 
: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شمارگ 

نخس نایم  نیا  رد  دندرک ، یم  وگو  تفگ  مه  اب  هدمآ و  مه  درگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هباحـص  زا  يا  هّدع  يزور 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اهوگو  تفگ  رد  هک  تسا  یفرح  نیرتشیب  فلا »  » فرح فورح ، نیب  رد  هک  دش  نیا  زا 

فرح ناونع  چیه  هب  نآ  رد  هک  درک  داریا  ییاویشو  ابیز  يا  هبطخ  ههیدب  هب  تشاد ، روضح  باحصا  عمج  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف زاغآ  نینچ  ار  هبطخ  نیا  ترضح  نآ  ، تسا هتفرن  راکب  فلا » »

دمح هتدـمح  هتّیـضق ، تغلبو  هتّیـشم ، تذـفنو  هتملک ، تّمتو  ، هبـضغ هتمحر  تقبـسو  هتمعن ، تغبـسو  هـتّنم ، تـمظع  نـم  ُتدـمح 
.هینبو هتلیصف  نع  ٌّلک [ لغشی ]  موی  هیجنت ، هرفغم  هنم  لّمؤم  ] هدیحوتب دّرفتم   [ هتئیطخ نم  لّصنتم  هتّیدوبعل [ عّضختم   [ هتّیبوبربّرقم

هتدّحوو ، نّقیتم نمؤم  دیرفت  هتدَّرفو  نقوم ، صلخم   ] دبع [ دوهش هل  تدهشو  هیلع ، لّکوتنو  هب  نمؤنو  هیدهتسنو  هدشرتسنو  هنیعتـسنو 
.ریظنوریصنو نیعمو ، نوع  نعو  ریزوو ، ریشم  نع  ّلج  هعنص ، یف  ّیلو  هل  نکی  ملو  هکلم ، یف  کیرش  هل  سیل  نعذم  دبع  دیحوت 

هلثمک سیل  لوزی ، نلو  لزی  مل  لّضفتو [ مّرکتو   [ لدعف مکحو  ] رکشف دبُعو  ، [ رفغف یصُعو  رهقف ، کلمو  ربخف ، نطبو  رتسف  ملع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1445 

http://www.ghaemiyeh.com


386 ص :

.هّومسب ّربکتم  هّولعب ، سّدقتم  هتّوقب ، نّکمتم  ، هتّزعب زّزعتم  ٌّبر  یش ء ، ّلک  دعب   ] یش ء،و ّلک  لبق   [ وهو یش ء ،

هفرعی نم  هتعن  نع  ّلضو  هفـصی  نم  هفـصو  نع  زجع  میحر ، فوؤر  ، عیمـس ٌریـصب  عینم ، ٌّيوق  رظن ، هب  طحی  ملو  رـصب ، هکردـی  سیل 
هبوـقعو هعــسوم ، هـمحرو  ّيوـق ، شطبو  ّیفخ ، فـطل  وذ  هوـبحیو  هـقزریو  هوعدـی ، نـم  هوـعد  بـیجی  برقف ، دـعبو  دــعبف ، برق 

.هقبوم هدودمم  میحج  هتبوقعو  هقنوم ، هضیرع  هّنج  هتمحر  ، هعجوم

هّنمو هدیبعل ، همحر  رفکو ، هرتف  نیحو  رصع  ریخ  یف  هثعب  هلیلخو ، هبیبحو  هّیجنو  هّیبنو  هّیفـصو ، هدبعو  هلوسر  دّمحم  ثعبب  تدهـشو 
هیلع ٌّیکز ، ٌّیلو  ٌّیـضر   ] ٌّیخـس  [ میحر نمؤـم ، ّلـکب  فوؤر  ، حدـکو غـلبو  حـصنو  ظـعوف  هتَّجح  هب  دَّیـشو  هتّوـبن ، هب  متخ  هدـیزمل ،

.بیجم بیرق  میحر ، روفغ  ّبر  نم  میرکتو ، هکربو  میلستوهمحر ،

هّیقتو مکعومد ، يرذت  هیشخو  مکبولق ، نکـست  هبهرب  مکیلعف  مکّیبن  هّنـسب  مکترّکذو  مّکبر ، هّیـصوب  ینرـضح  نم  رـشعم  مکتیّـصو 
ّلذ هلأسم  مکقّلمتو  مکتلأـسم  نکتلو  هتئّیـس ، نزو  ّفخو  هتنـسح ، نزو  لـقث  نم  هیف  زوفی  موی  مکلهذـیو  مکیلبی  موی  لـبق  مکیجنت 

.عوجرو مدنو  عوزنو  هبوتب  عوشخو ، رکشو  عوضخو ،

ّربکت لبق   [ هرفـس لبق  هرـضحو  هلغـش ، لبق  هتغرفو  هرقف ، لبق  هتعـسو  همره  لبق  هتبیـشو  همقـس ، لبق  هتّحـص  مکنم  منتغم  ّلک  منتغیلو 
.هلقع ّریغتیو  هرمع ، عطقنیو  هبیبح ، هنع  ضرعیو  هبیبط ، هّلمی  مقستو [ مّرهتو 

، هنیبج حشرو  هرظن  حمطو  هرصب  صخشف  دیعبو ، بیرق  ّلک  هرـضحو  ، دیدش عزن  یف  َّدُج  ّمث  كوهنم  همـسجو  كوعوم  وه  لیق : ّمث 
هعمج مُسقو  هددع ، هنع  قّرفتو  هدلو ، هنم  مُتیو  هسمر  رفحو  هسرع  هتکبو  هسفن ، هتنزحو  هنینح  نکسو  هنیرع  فطعو 
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.فُّشنو لّسُغو  يّرُع  دّرُجو و  دّدمو  هعمسو ، هرصب  بهذو 

ریغب  [ ریبکتب هیلع  یّلُـصو  ریرـس ، قوف  لّمُحو  مّلُـسو  عّدُوو  مّمُعو  صُّمقو  هنقذ  هنم  ّدُشو  هنفک ، هیلع  رـُشنو  ئّیُهو ، هل  طُسبو  یّجُـسو 
.هدّجنم شرفو [ هدّضنم ، [ رجحو هدّیشم ، روصقو  هفرخزم ، رود  نم  لقنو  ریفعتو [ دوجس 

یسنو هرضح  قّقحتو  هردم ، هیلع  یـشحو  هرفح  هیلع  لیهو  دوملجب  فّقـسم  دوضنم  نبلب  دوصرم  ّقیـضو  دوحلم  حیرـض  یف  لعُجو 
.هبیسنو همیدنو  هّیفصو ، هّیلو  هنع  عجرو  هربخ ،

فشنیو همحل  هتّمرب  قحسی  هرخنم ، نم  هدیدص  لیسیو  هربق ، دود  همـسجب  یعـسی  رفق  نیهرو  ربق ، وشح  وهف  هبیبحو ، هنیرق  هب  لّدبتو 
هریرـس تلّـصُحو  روبق  ترثُعب  َّمثف  روشنو ، رـشحب  یعدیو  روص ، یف  خـفنی  نیح  هربق  نم  هرـشنف  هرـشح  موی  یّتح  همظع ، ّمریو  همد ،

.رودص

لوهم فقوم  یف  هیـضنت [ هرـسحو   [ هینغت هرفز  نم  مکف  ریـصب  ریبخ  هدبعب  ریدق ، لصفلل  دّحوتو  دیهـشو ، قیّدـصو  ّیبن  ّلکب  یجو ء 
.هقلق هرصحیو  هقرع ، هُمجُلی  ذئنیحف  ، میلع هریبکو  هریغص  ّلکب  میظع ، کلم  يدی  نیب  لیلج  دهشمو 

، هلمع ءوـس  یف  رظن  و [ هـتریرج ، تنّیبـتو  هتفیحـص ، تزربو  ،[ هلوـبقم ریغ  هـتّجحو  هعومـسم ، ریغ  هتخرـصو  هموـحرم ، ریغ  هتربـعف [ [
، هرظنب هنیع  هیلع  تدهشو 

]. ریصی ثیح  هل  فشکو  ریکنو ، رکنم  هدّدهیو  [ هّسمب هدلجو  هسملب ، هجرفو  هوطخب ، هلجرو  هشطبب ، هدیو 

يوشت ، میمح نم  هبرش  یقسیو  میحج ، یف  بّذعی  َّلظف  هّدشو  برکب  مّنهج  دروف  هدحو ، بحسف  قیـسو  هدی ، ّتلغو  هدیج ، لسلـسف 
، دیدح نم  عمقمب  هیتنبز  هبرضتو  هدلج ، خلستو  ههجو ،
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.مدنب هبقح  ثبلیف  خرصتسیو  مّنهج ، هنزخ  هنع  ضرعتف  ثیغتسی  دیدج ، دلجک  هجضن  دعب  هدلج  دوعیو 

نع حزحُز  نمف  یتبلط ، حجنمو  یتلأسم ، ُّیلو  وهف  هلبق ، نم  هرفغمو  ، هنع یـضر  نم  وفع  هلأسنو  ریـصم  ّلک  ّرـش  نم  ریدـق  ّبرب  ذوعن 
، سدـق هریظح  نکـسو  سوؤکب  هیلع  فیطو  هدـفحو  نیع  روحب  کُّلمو  ، هدّیـشم روصق  یف  دـّلُخو  هبرقب  هتّنج  یف  لعُج  ّهبر  بیذـعت 

رعـشتسم کـلملل  میدتـسم  ریبـعو  کـسمب  مّتخم  لـیبجنزب  هل  جزمو  لیبسلـس  نیع  نم  برـشو  مینـست  نم  یقُـسو  میعن ، یف  ّبلقتو 
]. هّبل [ فزنی سیلو  هبرش ، نم  عدصی  سیل  قدغم  ضور  یف  رومخ  نم  برشی  رورسلل ،

مکحو لصف  لوق  وهف  هتیـصعم ، هسفن  هل  تلّوسو  هتئیـشم  دحج  نم  هبوقع  کلتو  هتیـصعم ، هسفن  رّذحو  ّهبر ، یـشخ  نم  هلزنم  هذـه 
هیلع ّتلص  دیـشر ، دتهم  ّیبن  بلق  یلع  نیبم  سدق  حور  هب  لزن  دیمح  میکح  نم  لیزنت  ّصن ،  ] هب  [ ظعوو ّصق ، صـصق  ریخو  لدع 

.هررب نومرکم  هرفس  لسر 

یل مکنم  بوبرم  ّلک  رفغتسیلو  مکلهتبم ، لهتبیلو  مکعّرضتم ، عّرضتیلف  میجر ، نیعل  ّودع  ّلک  ّرش  نم  میرک  میحر  میلع  ّبرب  تذع 
.هدحو (1) ّیبر  یبسح  مکلو ،

تمحر رهم و  هتفرگ و  ارف  ار  ناگمه  وا  تمعن  و  تسا ، گرزب  شناگدیرفآ ) رب   ) وا ّتنم  هک  میامن  یم  شیاتس  دمح و  ار  ییادخ  »
هب وا  ياـضق  هدرک و  ذوـفن  زیچ  همه  رد  وا  تساوـخو  ّتیـشم  هدیـسر و  لاـمک  هب  وا  هـملک  هـتفرگ و  یـشیپ  شبـضغ  مـشخ و  رب  وا 

.تسا هدیسر  شیاضما 

رارقا وا  ّتیبوبر  هب  يا  هدننک  رارقا  هک  منک  یم  شیاتس  يا  هنوگ  هب  ار  وا 

نبا «، 393 بلاطلاهیافک :  » رد یعفاش  یجنک  ار  تیاور  نیا  . 222/1 میقتسملا : طارصلا  740/2 ح 56 ، جئارخلا : ، 48/2 بقانملا : - 1
دّیـس و  «، 968 حابـصملا :  » رد یمعفک  «256/2 هـسمخلا : لـئاضف   » رد يداـبآزوریف  « 140/19 هغـالبلا : جـهن  حرـش   » رد دـیدحلا  یبا 

.دنا هدرک  لقن  « 28/1 هغالبلا : حابصم   » رد هللا  همحر  یناهجریم 
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یم رارقا  وا  یگناـگی  هب  ، [ دـیوج یم  يرازیب  شیوـخ  يراـکاطخ  زا  دـنک ،[ یم  ینتورف  عـضاوت و  وا  یگدـنب  ربارب  رد  ، [ دـیامن یم 
زا تسا و  لوغـشم  دوـخ  هب  سکره  هک  يزور  رد  تسوا ؛ ییاـهر  بجوـم  اـب  هک  تسا  یـششخب  ترفغم و  دـنموزرآ  وا  زا  دـنک ،[

.دنک یم  ضارعا  شنادنزرف  ناگتسب و 

یهاوگ وا  رب  مهد  یم  یهاوگ  میئامن و  یم  لّکوتوا  رب  هتـشاد و  نامیا  وا  هب  و  میبلط ، یم  تیادـه  داشرا و  میئوج و  یم  يرای  وا  زا 
دسانش یم  نیقی ، ياراد  نمؤم  هک  مسانـش  یم  ییاتکی  هب  نانچ  ار  وا  .دهد و  یم  یهاوگ  وا  رب  نیقیو  صالخا  لامک  اب  هک  يا  هدنب 

.دسانش یم  ّتیدوبع  هب  فرتعم  عضاوتم  هدنب  هک  مناد  یم  هناگی  يا  هنوگ  هب  ار  وا  و 

روای و ریزو ، رواشم و  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتالابوا و  .درادن  يروای  رای و  تادوجوم ، داجیا  رد  و  زابنا ، کیرش و  شتنطلس  رد  وا 
.دشاب هتشاد  ییاتمهو  راکددم  نیعم و 

دریگ و یم  رارق  تیـصعم  دروم  بلاغ ، رهاق و  همهرب  تسا و  کلام  ناگمه  رب  درک ، وگزاب  دومن و  زار  دومن و  ناـهنپ  تسناد و  وا 
دروم هدرک و  مارکا  ار  مدرم  دـیامن و  یم  يرگداد  شمکح  رد  دـنک و  یم  مکح  رازگـساپس ، دوش و  یم  عـقاو  دوـبعم  دزرمآ ، یم 
دهاوخ زیچ  همه  زا  سپ  هدوب و  همه  زا  شیپ  وا  تسین ، وا  دننام  زیچ  چیه  دوب ، دهاوخ  هدوب و  هشیمه  دـهد ، یم  رارق  شیوخ  لضف 

.دوب

.تسا یلاع  وا  ییایربک  تسالاو و  دوخ  تسادقرد  اجرباپ و  دوخ  يورین  اب  و  تسا ، تّزعاب  شیوخ  تّزع  هب  هک  يراگدرورپ 

.تسا هدنشخب  نابرهم و  اونش ، انیب ، الاو ، دنمورین ، دریگ ، یمن  ارف  ار  وا  يرظن  هشیدنا و  چیه  و  دنک ، یمن  كرد  ار  وا  يا  هدید  چیه 

.نادرگرس وا  تخانش  فیصوت  زا  تخانش  ياراد  ياه  ناسنا  و  ناوتان ، هدنامرد و  وا  فصو  زا  نارگشیاتس 

ّتنم نودـب  هداد و  يزور  وا  هب  و  دـهد ، یم  خـساپ  دـناوخب  ار  وا  هک  یـسک  .یکیدزن  رد  تسا  رود  و  يرود ، رد  تسا  کـیدزن  وا 
.تسا روآ  درد  باذع  ریگارف و  تمحر  دنمورین ، يریگ  تخس  یناهنپ و  فطل  ياراد  دنک ، یم  فطل 

.تسا هدننک  كاله  هدش و  هدیشک  یخزود  وا  هجنکش  باذع و  تسابیز و  روانهپ و  یتشهب  وا  شیاشخب  تمحر و 
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لیلخ بیبح و  بیجن ، ربمایپ ، هدـیزگرب ، لوسر  هدـنب ، هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  تلاسر  هب  مهد  یم  یهاوگ  و 
؛ دوب هتفرگار  همه  رفک  هدوب و  ناربماـیپ  نتخیگنارب  رد  يا  هلـصاف  ترتف و  هک  یماـگنهرد  نارود و  نیرتـهب  رد  ار  وا  هک  تسادـخ ،

.دراذگ يدایز  ّتنم  نانآ  رب  ات  دوب  ناگدنب  تمحر  يارب  وا  شزیگنا  تخیگنارب ،

ادخ نامرف  و  داد ، زردنا  دنپ و  ار  مدرم  زین  وا  سپ  درک ، مکحم  وا  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  تّجح  درب ، نایاپ  وا  هب  ار  يربمایپ  دنوادخ ،
.درکن غیرد  یجنر  چیهزا  دناسر و  اهنآ  هب  ار 

.تسا نماد  كاپ  تسود و  ، دنسرخ دنمتواخس ، میحر ، وا  .تسا  نابرهم  فوؤر و  نانمؤم  مامت  هب  وا 

.داب وا  رب  تسا  هدنهد  خساپ  کیدزن و  نابرهمو ، هدنشخب  هک  يراگدرورپ  زا  میرکت ، تکرب و  مالس ، دورد و  تمحر ،

.مهد یم  رّکذت  امش  ياربار  ناتربمایپ  ّتنس (1)  منک و  یم  هیصوت  ادخ  شرافس  هب  ار  امش  رضاح ! هورگ  يا 

ياه مشچ  زا  هک  دیشاب  هتشاد  ساره  يروط  دروآدوجو و  هب  شمارآ  امش  ياه  لد  رد  هک  دیشاب  هتشاد  سرت  يا  هنوگ  هب  نیاربانب ،
، دـیبای ییاهر  دزاس ، ناوتانار  امـش  يراتفرگ  التبا و  زور  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دـینک  هشیپ  اوقت  يا  هنوگ  هبو  دـنک  يراج  کشا  اـمش 

.ددرگ یم  راگتسر  دشاب ، کبس  وا  دنسپان  ياهراک  نیگنس و  وا  هدیدنسپ  ياهراک  سک  ره  نآ  رد  هک  يزور 

ینتورف يرازگساپس و  یگداتفا ، يراوخ ، اب  یتسیاب  دییامن  یم  وا  زا  لاؤس  رد  هک  یقّلمت  یسولپاچ و  دینک و  یم  ادخ  زا  هک  یلاؤس 
.دشاب تشگزاب  ینامیشپ و  ، يراددوخ هبوت ، هارمه 

ار رطاخ  شمارآ  يرادان ، يریقف و  زا  شیپ  ار  ییاراد  ، يریپ زا  شیپ  ار  یناوج  يرامیب ، زا  شیپ  ار  یتسردنت  دیاب  امـش  زا  کی  ره  و 
و ددرگ ، ریپ  دوش و  گرزب  هکنآ  زا  شیپ  .درامـش  تمینغ  گرم  زا  شیپ  ار  یگدـنز  رفـس و  زا  شیپ  ار  رـضح  يراـتفرگ ، زا  شیپ 
، ددرگ لیاز  شلقع  هدیـسر و  نایاپ  هب  شرمع  هدـش و  نادرگ  ور  وا  زا  تسود  هتـسخ و  وا  ياوادـم  زا  بیبط  هک  دوش  راـمیب  ناـنچ 

هاگنآ

.دشاب یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رادرک  راتفگ و  ّتنس : - 1
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.تسا هدش  رغال  شمسج  دراد و  بت  وا  دنیوگ :

وزرآ هاگن  اب  دزود و  یم  نانآ  هب  مشچ  دنوش ، یم  رـضاح  وا  رود  ناشیوخ  ناکیدزن و  دسر ، یم  شندـنک  ناج  هلحرم  نآ ، زا  سپ 
شسفن دوش ، یم  مارآ  شا  هلان  دشک ،) یم   ) دوش یم  جک  وا  ینیب  دنیشن ، یم  وا  یناشیپ  رب  گرم  قرع  ، درگن یم  نانآ  هب  ترسح  و 

.ددرگ یم  میتی  شدنزرف  دوش ، یم  هدامآ  شروگ  دیرگ ، یم  شرسمه  ددرگ ، یم  نوزحم 

زارد هک  نیا  اـت  دور ، یم  نیب  زا  وا  شوـگ  مشچو و  ددرگ  یم  میـسقت  ثراو  ناـیم  رد  شلاوـما  دـنوش ، یم  ادـج  وا  زا  شناـیفارطا 
شیور يا  هماج  و  ددرگ ، یم  کشخ  شلـسغ  بآ  دوش و  یم  هداد  لسغ  دوش و  یم  ناـیرع  هتـسش و  تسد  اـج  همه  زا  هدیـشک و 

.دننک یم  نفد )  ) هدامآ هدرک و  نهپ  وا  ریز  ار  هماج  نآ  دوش و  یم  هدنکفا 

وا اب  دندنب ، یم  وا  رس  رب  همامع  دنناشوپ ، یم  وا  رب  يرـساترس  نهاریپ  و  دندنب ، یم  شا  هناچ  زا  و  دننکفا ، یم  وا  يور  رب  ار  شنفک 
هب هدرک و  هدجس  هک  نیا  نودب  ریبکت  اب  و  دننک ، یم  لمح  هتشاذگ و  توبات  نایم  رد  هداتسرف و  دورد  وا  حور  هب  و  دننک ، یم  عادو 

.دنرازگ زامن  وا  رب  دنتفا  كاخ 

، دوب هتـشگ  شورفم  اه  شرف  اب  هدـش و  هتـسارآ  اه  گنـس  اب  هک  یمکحم  ياه  خاـک  و  دوب ، هدـش  هداد  تنیز  هک  ییاـه  هناـخ  زا  و 
شفقـس يور  هدـش و  دودـسم  تشخ  اب  نآ  فارطا  هک  یگنت  ياج  تسا و  دـحل  نآ  يالاب  هک  يروگرد  ار  وا  و  دـننک ، یم  لقتنم 

شربخ دوش و  یم  قّقحم  اجنآ  رد  شروضح  دـننک و  یم  رپ  ار  نآ  خولکاب  دوش و  یم  هتخیر  كاخ  نآ  يور  هدـش و  هدـیچ  گنس 
.دندرگ یم  زاب  وا  ناشیوخو  نامیدن  ناگدیزگرب ، ناتسود ، نآ ، زا  سپ  دوش و  یم  هدرپس  یشومارف  هب 

رد یعـس  شربـق  مرک  هک  تسا  یتولخ  ناـکمورگ  رد  هدـیمرآ و  ربـق  ِكاـخ  لد  رد  وا  دـنوش ، یم  ضوع  وا  ناتـسود  نانیـشنمه و 
کـشخ شنوخ  هدش و  یکی  تشوگ  اب  یگمه  هک  هدش  ریزارـس  وا  ینیب  زا  نوخ  اب  طولخم  نیکرچ  بآ  هتـشاد ، شدـسج  يدوبان 

.تسا نینچ  وا  لاح  تمایق  زور  ات  و  دسوپ ، یم  شناوختسا  و  ددرگ ، یم 

شربق زا  دوش  یم  هدیمد  روص  رد  دسر و  یم  ارف  زیخاتسر  زور  هک  هاگنآ 
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.ددرگ یم  راکشآ  اه  هنیس  نطاب  هدش و  هتفاکش  شربق  هک  تساجنآ  دنناوخ ، یم  رشن  رشح و  يارب  ار  وا  دیآ و  یم  نوریب 

تـسا رواد  اهنت  تسا ، ربخاب  زیچ  همه  زا  هک  اناوت  رداق  دنوادخ  دنوش و  یم  هدـنز  نادیهـش  ناقیّدـص و  ناربمایپ ، همه  زور ، نآ  رد 
.دنکفا یم  یئادج  لطاب  قح و  نیب  هک 

كانتـشحو و هاگرارق  رد  دـشک ، یم  یگدنمرـش  يور  زا  هک  یترـسح  هودـنا و  اسب  هچ  یناوتان و  يور  زا  هک  يا  هلان  اـسب  هچ  سپ 
ار وا  شقرع  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هاگآ  گرزب  کچوک و  ياه  هدرک  زا  هک  یتمظعاب  هاشداپ  لباقم  رد  عیـسو  دـید  ّلحم 

.دنک یم  ادیپ  تّدش  شبارطضا  دنز و  یم  ماجل 

راکـشآ وا  ياه  مرُج  ادـیوه و  شلمع  همان  تسین ، هتفریذـپ  وا  ناهرب  لیلد و  دوش ، یمن  هدینـش  وا  هلان  دوش ، یمن  محر  وا  کشا  هب 
هک اج  ره  هب  شیاـپو  هدیـشک  هک  اـج  ره  هب  شتـسد  و  هدـید ، هچنآ  هب  شمـشچ  درگن و  یم  شیوخ  تشز  رادرک  هب  وا  ددرگ ، یم 

ربارب رد  ار  وا  رکنم  ریکن و  .دهد  یم  یهاوگ  هدش ، هدیلام  هک  اج  ره  هب  شتـسوپ  هدرک و  ادـیپ  سامت  هک  سک  ره  اب  وا  جرف  هتفر و 
.دوش یم  هتشادرب  شلامعا  رادرک و  زا  هدرپ  دننک و  یم  دیدهت  شلامعا 

، دنزادنا یم  خزود  هب  تّدش  یتحاران و  اب  هدیشک و  یتخس  هب  دندنب و  یم  ار  شناتسد  هتخادنا و  شندرگ  هب  ریجنز  ماگنه ، نیا  رد 
.دوش یم  هدنک  شتسوپ  نایرب و  شتروص  هک  دشون  یم  ناشوج  بآ  زا  و  دوش ، یم  هجنکش  خزود  رد  هراومه  وا 

دایرف وا  ددرگ ، یم  هزات  تسوپ  تروص  هب  هرابود  ، ندش نایرب  زا  سپ  شندـب  تسوپ  دـننز و  یم  ار  وا  نینهآ  زرگ  اب  وا ، رومأم  ود 
.دونش یمن  یخساپ  دنک  یم  یهاوخداد  وا  دننادرگ ، یم  رب  يور  وا  زا  مّنهج  نالّکوم  دنز و  یم 

ام هتشگ ، دونشوخ  اهنآ  زا  هک  یناسک  دننام  مینک  یم  تساوخرد  وا  زا  میرب ، یم  هانپ  یماجنارس  هنوگ  ره  ّرـش  زا  اناوت  راگدرورپ  هب 
.دهد یم  ارم  تساوخرد  و  دریذپ ، یم  ارم  لاؤس  وا  هک  دزرمایب  ار  ام  هتفریذپ ، اهنآ  زا  هک  یناسک  دننام  دشخبب و  ار 

مکحم ياـه  خاـک  رد  دریگ و  یم  رارق  وا  تمحر  راوـج  رد  ادـخ و  تشهب  رد  دوـش  رود  شراـگدرورپ  باذـع  زا  هـک  یـسک  سپ 
دنک و یم  یگدنز  هنادواج 
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.تشگ دنهاوخ  وا  رود  هب  اه  ماج  اب  هدوب و  وا  تمدخ  رد  یتشهب  ناراکتمدخ  نیعلاروح و 

هک لیبسلس (2)  همشچ  زا  دنماشآ  یم   (1) مینست »  » یتشهب بارش  زا  دنرو و  هطوغ  اهتمعن  رد  هدرب و  رس  هب  زبسرـس  تشهب  رد  نانآ 
يداش ثعاب  هک  ییاهبارـش  ، تسا یمیاد  نآ  ّتیکلم  موتخم و  ربنع  کشم و  اب  هک  يا  همـشچ  دنماشآ ، یم  تسا  لیبجنز  اب  هتخیمآ 

.دنک یم  لیاز  ار  وا  لقع  هن  دناسر و  یم  رازآ  هدنماشآ  هب  هن  تسا ، ناور  شبآ  هک  تسا  ییاهغاب  رد  هتشگ و 

یسک يازج  تسا  نآ  و  دراد ، رذح  رب  وا  نایصعزا  ار  شـسفن  و  دسرتب ، شراگدرورپ  زا  هک  یـسک  ماقم  تلزنم و  تسا  نیا  يرآ ،
یمکح لطاب و  قح و  نایم  لصاف  ّدح  هک  تسا  ینخس  نیا  سپ  دناوخارف ، وا  نایـصع  يارب  ار  دوخ  سفن  دنک و  ینامرفان  وا  زا  هک 

دمآ دورف  دراد ، هدیدنسپ  ياهراک  هک  یمیکح  هیحان  زا  هک  تسا ، هدش  نایب  هک  يزردنا  و  هدش ، هتفگ  هک  يربخ  نیرتهب  هنالداع و 
یم مالس  دورد و  وا  رب  راکوکین  راوگرزب و  ناریفس  هک  تسا  دیـشر  رگتیاده و  هک  يربمایپ  رب  هدروآ  دورف  ار  نآ  سدقلا  حور  هک 

.دنتسرف

زجع و امـش ، زا  هدننک  هبال  زجع و  ره  سپ  مرب ، یم  هانپ  هدش  هدـنار  نیعل و  نمـشد  ره  ّرـش  زا  میرک  نابرهم و  اناد ، يراگدرورپ  هب 
.تسا یفاک  مراگدرورپ  اهنت  دهاوخب و  شزرمآ  شدوخ  نم و  يارب  ادخ  زا  دیامن و  يراز  امش  زا  هدننک  يراز  ره  هبال و 

----------------------------

هطقن نودب  �هبطخ 

هراشا

 : تسا هدیدرگ  لقن  هخسن  ود  هب  هبطخ  نیا  دوب ، هطقن  زا  یلاخ  هک  دومرف  داریا  يرگید  �هبطخ  ههیدب  هب  شترضح  هاگنآ 

 : تسخن �هخسن 

 : مّود �هخسن 

تسخن �هخسن 

، راطمألا لسرمو  داوطألا  دطومو  داهملا  حطاس  دورطم ، ّلک  لآمو  ، دولوم ّلک  رِّوصم  دودولا ، کلاملا  دومحملا ، کلملا  هَّلل  دمحلا 

نایرج یتشهب  ياه  خاک  اه و  هفرغ  يـالاب  زا  نوچ  هدـش : هتفگ  شیراذـگمان  ّتلع  رد  .تسا  تشهب  رد  يا  همـشچ  ماـن  مینـست : - 1
( هللا همحر  ّفلؤم   ) .دراد

ایند بارـش  هک  نانچ  دـیامن ، یم  تسم  هن  دـنک و  یم  لیاز  ار  لقع  هن  نآ  بارـش  هک  تسا  تشهب  رد  يا  همـشچ  مان  لیبسلـس : - 2
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ّمع ، اهردـصمو رومُالا  درومو  اهرّرکمو ، روهدـلا  رّوکمو  اـهکلهمو ، كـالمألا  رّمدـمو  اهکردـمو ، رارـسألا  ملاـع  راـطوألا  لهـسمو 
.لمرأو لمرلا  عسوأو  لمألاو ، لاؤسلا  عواطو  لمهو  هماکر  لمکو  هحامس 

ًاملع ًادّـمحم  لسرأ  هاّوسو ، هلّدـع  امل  عداص  الو  هاوس  ممُـالل  هلإ  ـال  هَّللا  وهو  هاّوـألا  دّـحو  اـمک  هدـحوأو  ًادودـمم ، ًادـمح  هدـمحأ 
دّکأو دـهمو ، لوصُـالا  لّـصأو  مکحأو ، مکحو  ملعو  ملعأ  عاوسو  ّدو  ماـکحأ  لّـطعمو  ءاـعرلل  ًادّدـسم  ماّـکحلل ، ًاـمامإو  مالـسإلل ،
عمـسو لاله  علطو  لاد ، علمو  لئار  عمل  ام  مارکلا ، هلهأو  هلآ  محرو  ، مالـسلا هحور  عدوأو  مارکإلا ، هل  هَّللا  لصوأ  دـعوأو ، دوعوملا 

.لالهأ

ماحرألا اولـصو  هوعو ، هَّللا  رمأ  اوعمـساو  هوعدو ، مارحلا  اوحرطاو  ، لـالحلا کـلاسم  اوکلـساو  لاـمعألا ، حلـصأ  هَّللا  مکاـعر  اولمعإ 
رارحألا رهطأ  مکرهاصمو  عمطلاو  وهللا  طهر  اومراـصو  عرولاو ، حالـصلا  لـهأ  اورهاـصو  اـهوعدراو ، ءاوهـألا  اوصاـعو  اـهوعارو ،

.ًادروم مهالحأو  ًاددؤس ، مهارسأو  ًادلوم ،

وهو هملـس ، ُّما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رهم  امک  اهل  رهامو  همرکملا ، مکـسورع  ًاکلمم  مکمرح ، ّلحو  مکّمأ  وه  اـهو 
ماودو هلاصو  دامحا  مکل  هَّللا  لأس  مصوالو  همحالم  سکو  الو  مهو ، الو  هکلمم  اهـس  امو  دارأ  ام  کلمو  ، دالوألا عدوأ  رهـص  مرکأ 

.ملسو (1) هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحأ  هلوسرل  حدملاو  دمرسلا  دمحلا  هلو  هداعمو ، هلآمل  دادعإلاو  هلاح  حالصإ  الک  مهلأو  هداعسإ ،

يا هلاـسر  رد  لـّیخد  یلع  دّـمحم  یلع  داتـسا  ار  فیرـش  هبطخ  ود  نـیا  دـیوگ : قّـقحم  . 6 مالـسلا : مهیلع  لوـسرلا  لآ  لـئاضف  - 1
.دوش هعجارم  تسا ، هداد  حیضوت  ار  نآ  لکشم  تاغل  هدروآدرگ و 
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هدنار ره  هانپ  هک  ییادخ  تسا ، هدش  هدییاز  ره  رگریوصتو  نابرهم ، کلام  هدیدنسپ ، هاشداپ  هک  تسازس  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و 
.تساههوک هدننک  راوتسا  تسپ و  نیمز  هدنرتسگ  هدش و 

دوبان كالما و  هدـننک  ناریو  نآ ، هدـننک  كردو  اهناهن  ياناد  اهزاین ، اـهتجاح و  هدـننک  ناـسآ  اـهناراب ، هدـنروآ  دورف  هک  ییادـخ 
.تسا نآ  همشچرس  روُما و  لحم  و  نآ ، هدننک  رارکت  ناراگزور و  هدنچیپ  مهرد  نآ ، هدننک 

تمعن ناراـب و  اریذـپ و  ار  وزرآ  شـسرپ و  تسا و  يراـج  لـماک و  وا ، مکارتم  تاـیانع  یمومع و  وا  شـشخب  دوج و  هک  ییادـخ 
.تسا هدرتسگ  شیاه 

وا .دـنناوخ  یم  ییاتکی  هب  ناگدـننک  اعد  رایـسب  هک  هنوگ  نامه  مناوخ  یم  ییاتکی  هب  و  ددرگن ، عطق  هک  یـشیاتس  منک  یم  شیاتس 
.تسین يا  هدننک  ناریو  هدومن  رارقرب  راوتسا و  وا  هچنآ  رب  تسین و  يدوبعم  وا  زج  اهتُّما  يارب  هک  تسا  ییادخ 

ایاعر و رب  رگتیاده  دّدـسم  نامکاح و  ياوشیپ  مالـسا و  هناشن  ناونع  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هک  ییادـخ 
.داتسرف عاوس »  » و ّدو »  » تبود ماکحا  هدننک  لیطعت 

دیکأت زیخاتـسر  زور  دروم  رد  و  دـینارتسگ ، ار  نآو  درک  راد  هشیر  ار  لوصا  دومن و  مکحم  دومن و  مکح  تسناد ، درک و  مـالعا  وا 
.دومن مالعا  مدرم  هب  دیدهت  اب  ار  نآ  هدومرف و 

رتش هک  یمادام  دومن ، تمحر  شمارگ  نادناخ  لآ و  رب  داهن و  هعیدو  هب  ار  یتمالـس  شحور  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  زین  دنوادخ 
یم هدینش  اه  ناراب  يادصو  دنک  یم  عولط  هام  لاله  هک  یمادام  و  دروخ ، یم  ریش  شردام  زا  يوآ  نباو  دهد  یم  ریـش  شا  هّچب  هب 

.دوش

و دیراذگاو ، هدرک و  اهر  ار  مارح  و  دیورب ، لالح  ياه  هار  زا  و  دیهد ، ماجنا  ار  لامعا  نیرت  هتسیاش  دنک ! تاعارم  ار  امـش  دنوادخ 
هدومن و یچیپرـس  یناسفن  ياوهزا  و  دینک ، تاعارم  ار  نآ  هدومن و  ماحرا  هلـص  دینک ، ّتقد  نآ  رد  هداد و  ارف  شوگ  ادخ  نامرف  هب 

ناگدازآ نیرت  هزیکاپ  اب  و  دینک ، هطبار  عطق  عمط ، وهل و  لها  اب  و  دینک ، زیخ  تُفا و  اوقت  اب  هتـسیاش و  دارفا  اب  و  دـینک ، كرت  ار  نآ 
.دییامن جیوزت  ّتیعقومرظن  زا  نانآ  نیرتابیز  يرورس و  رظن  زا  اهنآ  نیرتالاو  تدالو ، رظن  زا 
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یلص ادخ  لوسر  هّیرهم  دننامه  وا  رب  و  تسامش ، یمارگ  سورع  بحاص  هک  هدمآ  دورف  امش  مرح  رد  تسامش و  نایم  رد  وا  کنیا 
هچنآ هدراذگ و  تعیدو  هب  ار  شنادنزرف  هک  تسا  يداماد  نیرت  یمارگ  وا  تسا ، هداد  رارق  هّیرهم  هملس ، ُّما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

.درادن یبیع  هدوبن و  دایز  مک و  وا  ياه  ییوگشیپ  درادن ، هار  وا  کلم  رد  مهو  وهس و  هک  هدش  کلام  هتساوخ 

مناهاوخ و ار  شداعم  ماجرف و  يارب  یگدامآ  شلاح و  حالـصا  ماهلا  شیرای ، یگـشیمه  شلاـصو ، تیاـهن  امـش  يارب  دـنوادخ  زا 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحا  ترضح  شا  هداتسرف  ِنآ  زا  دیجمت  حدم و  تسوا و  رب  اهنت  یمیاد  شیاتس  دمح و 

-----------------------------------------------------------

مّود �هخسن 

: تسا هدمآ  بقانم »  » باتک رد 

هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  شمارگ  ناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنـس  اب  هیوباب  نب  رفعج  وبا  زا  حـلاصوبا و  زا  یبلک 
: دومرف شترضح 

زاـغآ نینچ  ار  هبطخ  ترـضح  تشادـن ، يا  هطقن  چـیه  هک  دوـمرف  داریا  ههیدـب  هب  ار  يرگید  هبطخ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
: دومرف

، ... . هالوأو دمحلا  مرکأو  هامسأو ، دمحلا  رهطأو  هارسأو  دمحلا  عرسأو  هالحأو ، دمحلا  دکوأ  هل [ و] هاوأمو ، دمحلا  لهأ  هَّلل  دمحلا 

دومن و نیریـش  توالحاب و  ار  وا  دومن و  دـیکأت  ار  دـمح  و  تسا ، نآ  هاگیاج  دـمح و  لـها  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  دـمح 
.دومن ناسحا  هدیشخب و  تمارک  ار  وا  دومن و  هبترمدنلب  هتخاس و  هزیکاپ  ار  وا  .تخاس و  يراج  هدیشخب و  تعرس  ار  وا  ریثأت ) )

.ما (1) هدروآ  « نونکملا نوزخملا   » باتک رد  ار  هبطخ  ود  نیا  دیوگ : بقانم »  » بحاص

.دوبن ام  سرتسد  رد  نونکملا » نوزخملا   » باتک دیوگ : هللا  همحر  هدنسیون 

-----------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  باوث  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  مهد :

نبا هب  ور  ترضح  دمآ ، نایم  هب  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  شفیرش  رضحم  رد  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف درک و  درام 
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.هروربم هرمعو  هلوبقم  هّجح  هوطخ  ّلکب  هل  هَّللا  بتک  هّقحب  ًافراع  يّدج  راز  نم  درام ! نبای 

.ًابکار وأ  ناک  ًایشام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هرایز  یف  ترَّبغت  ًامدق  رانلا  هَّللا  معطی  ام  هَّللاو ! درام ! نبای 

.بهذلا ءامب  ثیدحلا  اذه  بتکا  درام ! نبای 

هتـشادرب شربق  يوس  هب  هک  یماگ  ره  يارب  دـنوادخ  دـنک  ترایز  شّقح  هب  تفرعم  اب  ار  مراوگرزب  ّدـج  سک  ره  دراـم ! دـنزرف  يا 
.دسیون یم  وکین  هرمع  کیو  هدش  هتفریذپ  ّجح  کی 

هچ هدایپ و  هچ  دوش -  هتـشادرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ربق  ترایز  يوس  هب  هک  یمدـق  ره  ادـخ ! هب  دـنگوس  دراـم ! دـنزرف  يا 
.دنازوس یمن  خزود  شتآ  اب  ار  وا  دنوادخ  دنیشنب ، شیور  رب  يرابغ  ریسم ، نیا  رد  و  هراوس - 

.سیونب (1) الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  درام ! دنزرف  يا 

----------------------------------------------------------

 ... لئاضف رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  یمالک  مهدزای :

ُهَّللا ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  ریـسفت  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 
هب دوزفا و  نانآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  سپ  تسا ، يرامیب  یعون  نانآ  ياه  لد  رد  « ؛  (2) َنُوبِذْکَی » اُوناک  اِمب  ٌمیلَأ  ٌباذَع  مََهلو  ًاضَرَم 

: تسا هدمآ  دراد ،» دوجو  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دنتفگ  یم  هک  ییاه  غورد  رطاخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

دریذپب و ار  اهنآ  رهاظ  هک  دومن  يراوگرزب  نانآ  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومن  یهاوخرذع  ناقفانم  هک  یماگنه 
: درک ضرع  دش و  لزان  شترضح  رب  لیئربج  نکیل  دیامن و  راذگاو  ناشراگدورپ  هب  ار  ناشنورد  نطاب و 

: دیامرف یم  دتسر و  t یم مالس  وت  رب  العا  یلع  دنوادخ  دّمحم ! يا 

ار وا  تعیب  و  دـندروآ ، دوجو  هب  ییاه  يراتفرگوت  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  رطاـخ  هب  هک  ناـنآ  نک ، نوریب  ار  شکرـس  ناـقفانم  نیا 
هدامآ ار  ناشدوخ  دنتسکش و 

294/10 ح3. هعیشلا : لئاسو  260/100 ح 10 ، راونألا : راحب  ، 75 يرغلا : هحرف  - 1
هیآ 10. هرقب ، هروس  - 2
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.دندومن مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم 

نامسآ اههوک ، نیمز و  يرادربنامرف  زا  هدرک -  تیانع  وا  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  ییاهیتفگش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  کنیا 
دننادب ات  دیامن ، راکـشآ  نانآ  رب  تسا -  هتخاس  وت  ماقم  مئاق  هداد و  رارق  وت  نیـشناج  ار  وا  دنوادخ  هک  ارچ  وا ، زا  تاقولخم  ریاس  و 
ییادخ نامرف  هب  رگم  تشاد ، دـهاوخنرب  تسد  نانآ  ماقتنا  زا  وا  تسا و  زاین  یب  نانآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  ّیلو  یتسار ، هب  هک 

.دیامن یم  ءاضما  نآ  بجوم  هب  تسا و  نآ  لماع  وا ، هک  یتمکح  تسوا و  ياسر  ریبدت  نآ  رد  هک 

.دنورب هنیدم  رهش  نوریب  هب  ات  داد  روتسد  هورگ  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهلا ، مایپ  نیا  زا  سپ 

رارق هنیدم  ياههوک  زا  یکی  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هنیدم  رهش  نوریب  رد  دندرک ، تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  نانآ  یتقو 
: دومرف درک و  ترضح  نآ  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفرگ ،

رد هدوب و  وت  تمدخ  رد  هراومه  هدومن و  يراکمه  وت  اب  هدرک و  يرای  ار  وت  ات  هداد  روتـسد  نانیا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  یلع ! يا 
کلام هشیمه  يارب  هتفر و  ادـخ  تشهب  يوس  هب  نانآ  تساهنآ و  ریخ  هب  دـنرب  نامرف  وت  زا  رگا  دـنیامن ، شـالتوت  زا  يرادرب  ناـمرف 
هدـنار خزود  يوس  هب  اهنآ  و  تسا ، نانآ  رب  يّرـش  نیا  دـنزرو ، تفلاخم  وت  اب  رگا  دـنرب و  یم  هرهب  نآ  تمعن  زاـن و  زا  هدـش و  نآ 

.دش دنهاوخ  بّذعم  نآ  یگشیمه  باذع  رد  هدش و 

: دومرف درک و  هورگ  نیا  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

.هومکیریس امبو  هومکیریس  نمب  مکنع  هَّللا  هانغأو  متیقش  متفلاخ  نإو  متدعس  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  متعطأ  نإ  مّکنأ  اوملعا !

دنوادخ دش و  دیهاوخ  تخبدب  دیدرک ، تفلاخمرگا  و  دوب ، دیهاوخ  تخب  کین  دینک  تعاطا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  امش  رگا  دینادب !
.دومرف دهاوخ  زاین  یب  دید  دیهاوخ  هک  ییاهزیچ  طّسوت  دارفا و  هلیسو  هب  امش  زا  ار  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

دّمحم دعب  تنأ  نیّذلا  نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  هاجب  ّکبر  لس  ّیلع ! ای 
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.تئش ام  لابجلا  هذه  کل  ّبلقی  نأ  مهدّیس ،

نانآ ياقآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  سپ  وت  هک  یناسک  شکاـپ -  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  تراـگدرورپ  زا  یلع ! يا 
.دزاس نوگرگد  یهاوخ  یم  وت  هک  هنوگ  نآ  ار  هوک  نیا  ات  هاوخب  یتسه - 

.دیآرد هرقن  تروص  هب  هوک  هک  دومن  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ و  دمآ ) نابز  هب  دنوادخ  نذا  هب  و   ) دش هرقن  هب  لیدبت  هوک 

انیف یـضمتل  كانبجأ  اـنتوعد  یتمف  كرمأ ، یف  اـنقافنإ  تدرأ  نإ  کـل  انّدـعأ  دـق  هَّللا  ّنإ  نیملاـعلا ! ّبر  لوسر  ّیـصو  اـی  ّیلع ! اـی 
.كَءاضق انیف  ذفنتو  کمکح 

ام یتساوخ  رگا  هک  هتخاس  وت  نامرف  ياّیهم  ار  ام  دنوادخ  هک  یتسار  هب  نایناهج ! راگدرورپ  هداتسرف  نیشناج  یـصو و  يا  یلع ! يا 
.تسا ذفان  ام  هرابرد  تنامرفو  ارجا  ام  دروم  رد  وت  مکح  یناوخب  ار  ام  نامز  ره  سپ  .ینک  قافنا  ترما  تفرشیپ  رد  ار 

توقای و ربنع و  کشم و  هب  لیدـبت  هاگنآ  داد ، خـساپ  ترـضح  هب  وحن  نامه  هب  دـش و  خرـس  يالط  هب  لیدـبت  هوک  نآ  همه  سپس 
ام ادخ ! لوسر  ردارب  يا  نسحلاابا ! يا  دنتفگ : یم  دـندرک و  یم  یگدامآ  مالعا  ترـضح  يارب  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـیدرگ و  رهاوج 
ره هب  میهد و  یم  خـساپ  وت  رب  ام  ییامن  قافنا  یهاوخ  یم  هک  يدروم  ره  رد  ات  ناوخب  ارام  یتساوخ  نامز  ره  میتسه ، وت  رایتخا  رد 

.میوش یم  نوگرگد  یهاوخب  هک  يرصنع 

هیلع یلع  لاـعتم  دـنوادخ  هنوگچدـیدید  اـیآ  دومرف : درک و  هورگ  نآ  هب  ور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ماـگنه  نیا  رد 
؟ دومن زاین  یب  امش  لاوما  زا  ار  مالسلا 

نادـناخ دّـمحم و  قح  هب  ار  دـنوادخ  یلع ! يا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپس 
هب ار  هیاـپهوک  نیا  ناـتخرد  اـت  ناوخب  یتسه -  وت  ناـنآ  رتهم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دّـمحم  زا  سپ  هک  شکاـپ - 

.دروآرد ییاه  یعفا  ناگنلپ و  ناریش ، تروص  هب  ار  شیاهگنسو  حّلسم  نادرم  تروص 

هک حّلـسم -  نادرم  زا  اه  هیاپهوک  همه  فارطا و  ياه  نیمزرـس  اههوک و  نآ  هاگان  دناوخ ، ار  ادخ  مسق  نامه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هد نانآ ، زا  نت  کی  ربارب  رد 
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: دنتفگ یم  ادص  کی  هب  یگمه  هک  دش  رپ  اه  یعفا  ناگنلپ و  ناریش ، و  دوبن -  تمواقم  يارای  ار  هورگ  نآ  زا  رفن  رازه 

نم ّلک  مالطصا  یلإ  انتوعد  امّلک  کتباجإب  انرمأو  کل ، هَّللا  انرّخس  نحن  اه  ملسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّیصو  ای  ّیلع ! ای 
.کعطن هب  انرمْأف  تئش  امبو  کبجن ، انعداف  تئش  یتمف  هیلع ، انتطّلس 

ره هب  میهد ، خساپ  وت  نامرف  هب  میرومأم  داد و  رارق  وت  نامرف  رّخسم  ار  ام  دنوادخ  کنیا  ادخ ! لوسر  نیشناج  یصو و  يا  یلع ! يا 
ام ینک  رما  يراک  ره  رب  میتسه و  وت  نامرف  رد  اـم  ناوخب ، ار  اـم  یتساوخ  تقو  ره  سپ  مینک ، یم  دوباـن  ینک  ّطلـسم  ار  اـم  هک  هچ 

مییامن یم  تعاطا 

زا رگا  هک  یتسه  رادروخرب  یگرزب  تلزنم  ماقم و  زا  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  انامه  ادخ ! لوسر  نیشناج  یصو و  يا  یلع ! يا 
دنکفا نیمز  هب  ار  نامسآ  ای  دهد ، یم  ماجنا  دهد ، رارق  يا (1)  هسیک  دننامه  ار  نآ  ياه  هرانک  نیمز و  فارطا  ات  یهاوخب  دنوادخ 
لیدبت اهنغورو  اه  یندیـشون  عاونا  زا  مادک  ره  ای  ریـش  ای  نوتیز  ای  اراوگ  بآ  هب  ار  اهایرد  خلت  ياهبآ  ای  دربب  نامـسآ  هب  ار  نیمز  ای 

.دهد یم  ماجنا  دنک ،

.دهد یم  ماجنا  دهد ، رارق  اهایرد  دننامه  ار  کشخ  ياهنیمزرس  ریاس  ای  دنک  کشخ  ار  اهایرد  هک  یهاوخب  رگا 

رد ًالـصا  هکنیا  لثم  دنا  هتفر  ایند  زا  نانآ  ییوگ  دنکن ، نیگهودـنا  ار  وت  نافلاخم  نیا  تفلاخم  ناشکرـس و  نیا  یـشکرس  نیاربانب ،
.دنرادن ییاهر  نآ  زا  دنا و  هدش  ترخآ  دراو  ایوگ  دنا و  هدوبن  ایند 

ییادخ نامه  دننک ؛ یم  یچیپرـس  وت  نامرف  زا  نانآ  هداد و  تلهم  نانآ  رب  ناشقـسف  رفک و  دوجو  اب  هک  ییادـخ  یتسار  هب  یلع ! يا 
هب و  ناـعنک ، ِدورمن  هب  و  دوـب -  نینهآ  ياـه  خـیم  نوـچ  مه  شنایهاپـس  هلیـسو  هب  شتردـق  ياـه  هیاـپ  هک  نوـعرف - هـب  هـک  تـسا 

.داد تلهم  تساه -  یهارمگ  همه  سأر  هک  سیلبا -  نیعل ، نارگنایغط  ِنیرترگنایغط  ییادخ و  نایعّدم  نارگنایغط 

( ترخآ  ) اقب يارب  امش  هکلب  دیا ، هدشن  هدیرفآ  ایند )  ) انف راد  يارب  نانآ  وت و 

...دهد رارق  یچوق  تروص  دننامه  هدمآ : اه  هخسن  زا  یکی  رد  - 1
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، دنک تیبرت  تسایـس و  ار  نانآ  هک  درادن  يزاین  وت  راگدرورپ  و  دیوش ، یم  لقتنم  رگید  هناخ  هب  يا  هناخ  زا  یلو  دیا ، هدش  هدـیرفآ 
دهاوخب رگا  و  دنک ، نایامن  نانآ  رب  ار  وت  يرترب  دهد و  ناشن  نانآ  رب  ار  وت  تفارـش  یگرزب و  ات  دومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  نکیلو 

.دیامرف یم  تیاده  ار  نانآ 

هک یتداسح  يرامیب  رب  هوالع  تشگ ، رامیب  ناشیاه  لد  دندید  ار  هنحـص  نیا  هورگ ، نآ  یتقو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
: دومرف لاعتم  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دنتشاد ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالسلا و  هیلع  ادخ  لوسر  هب  تبسن 

، تسا نانکش  نامیپ  ناروابان و  ناشکرس ، نیا  ياه  لد  رد  يرامیب  ینعی  تسا » يرامیب  یعون  نانآ  ياهلد  رد  « ؛» ٌضَرَم مِِهبُوُلق  یف  »
هنوگ هب  دوزفا » نانآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  سپ  « ؛» ًاضَرَم ُهَّللا  ُمُهَدازَف  ، » دـش هتفرگ  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  نانآ  زا  هک  یماـگنه 

هب تازجعم  تاـیآ و  نیا  زا  هچنآ  ربارب  رد  دوب  ییازج  نیا  دـندش و  دوباـن  هدـیزرو و  ّربکت  ترـضح  نآ  ربارب  رد  ناـشیاهلد  هک  يا 
نانآ يارب  یکاندرد  باذـع  دـنتفگ  یم  هک  ییاه  غورد  رطاخ  هب  و  « ؛» َنُوبِذْـکَی اُوناک  اِمب  ٌمیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهلَو   » دـش هداد  ناشن  ناـنآ 

: هک دنیوگ  یم  غورد  ناشراتفگ  رد  هدرک و  بیذکت  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ادخ  ربمایپ  نانآ  هک  دراد » دوجو 
.میتسه (1) اجرباپ  دوخ  دهع  تعیب و  رد  ام 

--------------------------------------------

دوخ �هعیش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مهدزاود :

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  الوم  ترـضح  هک : هدومن  تیاور  هّینامعنلا » راونألا   » رد هرـس  سدق  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیـس  ردقلا  لیلج  دّیس 
: دیامرف یم  باطخ  نینچ  دوخ  هعیش  هب  مالسلا 

ّهنإف ًاطلغ ، هّلک  نوکی  نأ  طلغ ال  هیف  يذـّلا  باـتکلاک  نوکی  نأ  ینعی  حالـصإلل  هلباـق  هفیحـص  نکتلف  مکتائّیـس  هفیحـص  ینتتأ  اذإ 
.حالصإلا لبقیال 

طالغا هک  دشاب  یباتک  دننامه  ینعی  .دشاب  حالـصا  لباق  ناتلامعا  همان  یتسیاب  دنروآ  یم  نم  دزن  ار  ناتناهانگ  هدـنورپ  هک  یماگنه 
نوچمه هن  دراد  یکدنا 

هنیدم 60/1 ح1، ناهرب : ریـسفت  نمـض ح 36 ،  144/37 راونألا : راـحب  ح 60 ،  114 مالـسلا : هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت  - 1
434/1 ح 294. زجاعملا :
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.تسین حیحصت  حالصا و  لباق  یباتک  نینچ  هک  ارچ  تسا ، طلغ  شا  همه  هک  یباتک 

یگدنز تاظحل  نیسپاو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  مهدزیس :

: دسیون یم  دوخ  یلاما »  » رد هرس  سدق  یسوط  خیش  راوگرزب ، دنمشناد 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : رباج 

ماما دـناوخارف ، شیوخ  رتسب  رانک  ار  شنارـسپ  همه  راضتحا  لاح  رد  یگدـنز و  تاظحل  نیـسپاو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمومریما 
اهنآ همه  هب  ترضح  ، دندش رضاح  ناشراوگرزب  ردپ  رتسب  رانک  رد  رتکچوک  نارسپ  هفینح و  نبا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح ،

: دومرف شراتفگ  رخآ  رد  دومن ، نایب  ار  یتاشرافس 

 . ...مکیلع اوکب  متدقف  نإو  مکیلإ  اّونح  متبغ  نإ  هرشع  سانلا  اورشاع  َّینب ! ای 

(1) ...دنیرگب .  امش  رب  دیدرم  رگا  دنشاب و  امش  لابند  قایتشا  اب  دیدش  بیاغ  رگا  هک  دینک  راتفر  نانچ  مدرم  اب  نم ! نادنزرف  يا 

------------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  تیاور  مهدراهچ :

: تسا هدمآ  هضورلا »  » نینچمه و  ناذاش » نبا  لئاضف   » باتک رد 

مجلم نبا  نیک  ریـشمش  زا  شکرابم  قرف  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نانموم  ریما  تاظحل  نیـسپاو  رد  دـیوگ : هللا  همحر  هتابن  نب  غبـصا 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدوب ، هتفر  میالوم  تدایع  هب  دوب -  هدش  هتفاکش  نیعل 

نانچمه زین -  نم  غبصا ! يا  نادب  .دینش  یهاوخن  نخـس  نم  زا  رگید  زور ، نیا  زا  سپ  هک  ونـشب  نم  زا  یثیدح  نیـشنب و  غبـصا ! يا 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدوب ، هتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدایع  هب  يا -  هدمآ  نم  تدایع  هب  نونکا  مه  وت  هک 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو 

نییاپ نم  ماقم  زا  هلپ  کی  ورب و  ربنم  زارف  رب  هاگنآ  دنوش ، رضاح  دجـسم  رد  تعامج  زامن  يارب  وگب : مدرم  هب  زیخرب  نسحلاابا ! يا 
: وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت 

هَّللا هنعلف  هیلاوم  نم  قبأ  نم  الأ  هیلع ، هَّللا  هنعلف  هیدلاو  ّقع  نم  الأ 

247/42 ح 50 و 163/74 ح 26. راونألا : راحب  سلجم 26 ، 595 ح6  یسوط : یلاما  - 1
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.هیلع هَّللا  هنعلف  هترُجا  ًاریجأ  ملظ  نم  الأ  هیلع ،

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  دوخ  نیدلاو  رب  هک  ره  دیشاب ! هاگآ 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، شیالوم  زا  هک  يا  هدنب  ره  دیشاب ! هاگآ 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، متس  يرگراک  ِترُجا  دزم و  رد  هک  ره  دیشاب ! هاگآ 

تساخرب و دجسم  هشوگ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .مداد  ماجنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  نامرف  نم  غبـصا ! يا 
.هدب حیضوت  هداد و  حرش  ار  اهنآ  دوب  رصتخم  ترابع  هس  یتفگ  هچنآ  نسحلاابا ! يا  تفگ :

هب دوـب  هتفگ  درم  نآ  هچنآو  مدـش ، بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هک  نیا  اـت  مدادـن ، ار  وا  خـساپ  نـم 
.مدناسر شترضح  راضحتسا 

: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : غبصا 

! اشگب ار  دوخ  تسد  غبصا ! يا 

: دومرف تفرگ و  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  مدوشگ ، ار  متسد  نم 

: دومرف هاگنآ  تفرگ ، ارم  تشگنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفرگ ، ار  وت  تشگنا  نم  هک  هنوگ  نامه  غبصا ! يا 

الأ ، هَّللا هنعل  اّنع  قبأ  نم  یلعف  هّمُالا  هذـه  ایلوم  تنأو  ّینإو  الأ  هیلع ، هَّللا  هنعلف  انّقع  نمف  هّمُالا  هذـه  اوبأ  تنأو  ّینإو  الأ  نسحلاابأ ! ای 
.هیلع هَّللا  هنعلف  انترُجا  انملظ  نمف  هّمُالا ، هذه  اریجأ  تنأو  ّینإو 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنکافج ، ام  هب  هک  ره  میتسه ، تُّما  نیا  ناردپ  وت  نم و  هک  یتسار  هب  نسحلاابا ! يا 

.داب وا  ربادخ  تنعل  دزیرگب ، ام  زا  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  يالوم  وت  نم و  هک  یتسار  هب 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن ، متس  ام  شاداپ  رد  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  ریجا  ود  وت ، نم و  هک  یتسار  هب 

.نیمآ دومرف : هاگنآ 

: دومرف دمآ ، شوه  هب  سپس  دش ، شوهیب  تفگب و  نخس  نیا  ترضح  دیوگ : غبصا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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! يا هتسشن  زونه  غبصا ! يا 

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

؟ منک هفاضا  يرگید  ثیدح  یهاوخ  یم  دومرف :

.دیازفیب وت  رب  شناوارف  تاریخ  زا  دنوادخ ، يرآ ، مدرک : ضرع 

يا هنوگ  هب  مدوب  نیگمغ  نم  درکرادید ، نم  اب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  دومرف :
.دوب ادیپ  ما  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هک 

زگره هک  میوـگب  وـت  يارب  یثیدـح  یهاوـخ  یم  اـیآ  ، منیب یم  نیگمغ  ار  وـت  نسحلااـبا ! يا  دوـمرف : درک و  نم  هـب  ور  ترـضح  نآ 
؟ يوشن نوزحم 

.يرآ مدرک : ضرع 

نم هب  هاـگنآ  دـهد ، یم  رارق  نم  يارب  نادیهـش  ناربماـیپ و  ربنم  زا  رتدـنلب  يربنم  دـنوادخ  دـسر ، یم  ارف  تماـیق  زور  یتـقو  دومرف :
هتشرف ود  هب  هاگنآ  .ینک  دوعـص  نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  سپـس  مور ، الاب  نآ  زارف  رب  ات  دهد  یم  روتـسد 

یمن نیرخآ  ناینیـشیپ و  زا  سک  چیه  میتفرگ  رارق  ربنم  نآ  يالاب  همه  هک  یعقوم  دننیـشنب ، وت  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دـنک  یم  رما 
دنوش یم  رضاح  نآ  نوماریپ  رد  همه  هکنآ  زج  دنام 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  یکی 

نزاخ ناوضر ، نم  .میاـمن  یم  یفّرعم  ار  مدوخ  کـنیا  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا 
دّمحم ترضح  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  دیشاب ! هاگآ  متسه ، تشهب 

نب یلع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  و  میامن ، راذگاو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: دیوگ یم  و  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  ّتیعمج  همه  هک  دنز  یم  دایرف  نانچ  دزیخ و  یمرب  هدوب  وا  زا  رت  نییاپ  هک  يا  هتشرف  هاگنآ 

، کلام نم  میاـمن ، یم  یفّرعم  ار  مدوخ  نونکا  مه  نم  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا 
هب ار  خزود  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  مشاب ، یم  خزود  نزاخ 

ترضح و  میامن ، راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نیا رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما 

.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

زا تنایعیـش  وت و  ناـماد  زا  تنادـناخو  نم ، نماد  زا  وت  نآ  زا  سپ  یلع ! يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سپس 
.دنریگ یم  تنادناخ  ناماد 

! میور یم  تشهب  يوس  هب  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : مدز و  مه  رب  ار  مناتسد  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع 

! هبعک راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ار نیـشنلد  ابیز و  نانخـس  نیا  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  ، مدینـشن ار  ثیدح  ود  نیا  زج  میالوم  زا  لاح  نآ  رد  نم  دـیوگ : غبـصا  [
(1) دیشک .[ رپ  شدوبعم  يوس  هب  شحور  هاگنآ  دومرف و 

-----------------------------------------

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  ترضح  تیصو  زا  یسرب  لقن  مهدزناپ :

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنک : یم  لقن  هللا  همحر  یسرب 

: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  مردارب  نم و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 

.نوکی ام  ارظناو  بارتلا ، ّیلع  الیهت  نأ  لبق  نیتعکر  ایّلصف  حیرضلا  یف  ینامتعضو  اذإ 

.دوش یم  هچ  هک  دیرگنب  دیناوخب و  زامن  تعکرود  دیزیرب  مربق  رب  كاخ  هک  نآ  زا  شیپ  دیتشاذگ ، ربق  رد  ارم  هزانج  یتقو 

ربق دـندید  هاگان  دـندش ، رظتنم  هداد و  ماجنا  ار  ناشراوگرزب  ردـپ  روتـسد  دـنداد ، ياج  ربق  رد  ار  شترـضح  یتقو  راوگرزب  ود  نآ 
لوسر هک  دش  هّجوتم  دز  رانک  ار  هچراپ  رس ، يالاب  فرط  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، هدیـشوپ  ریرح  ابید و  زا  يا  هچراپ  اب  رّهطم 

.دنیامن یم  تبحص  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  مالسلا  امهیلع  میهاربا  ترضح  مدآ و  ترضح  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

123 دوخ : یلاما  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن  44/40 ح 82 و 204/42 ح8 .  راونألا : راحب  22 و 23 ، هضورلا : - 1
.دنا هدرک  لقن  351 ح3  شیوخ : یلاما  رد  زین  هللا  همحر  دیفم  خیش  و  سلجم 5 ، ح4 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیـسآ میرم و  ءاّوح ، ترـضح  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  دـید  دز ، رانک  ار  هچراپ  اـپ ، نییاـپ  فرط  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دنیامن (1) یم  هبدن  دننک و  یم  هحون  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رب  مالسلا  ّنهیلع 

هک تسا  نیا  رگنایب  هک  هدـش  دراو  يداـیز  تاـیاور  هک  ارچ  تسین ، یتفگـش  هنوگ  چـیه  ياـج  رما  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
.دندرگ یم  رهاظ  ناشدوخ  یلاثم  داسجا  رد  ناشتافو  زا  سپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نایاوشیپ 

-----------------------------------------------

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  بش  زا  سابع  نبا  لقن  مهدزناش :

: دیوگ ساّبع  نبا  دسیون : یم  هّیصولا » تابثإ   » رد هللا  همحر  يدوعسم 

هعطق تسکش و  سیبقوبا  هوک  ایوگ  هک  مدید  باوخرد  نم  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نآ  دادماب  رد  هک  یبش 
رد یّلک  هب  رهش  و  تفرگ ، ارف  ار  نآ  نوماریپ  هّکم و  رهش  هبعک و  هناخ  دش و  دنلب  يرابغ  تخیر و  ورف  هبعک  فارطا  رد  دش و  هعطق 

.دندید یمن  ار  رگیدکی  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  تفر  ورف  یکیرات 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دنکن  هک  نیا  زا  مدیـسرت  یم  نوعجار ،» هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  : » متفگ تفرگ ، ارف  ارم  دوجو  تشحو  سرت و 
.دوش هتشک 

.دیسر (2) مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  ربخ  بش ، نامه  دادماب  دیوگ : ساّبع  نبا 

-------------------------------------------------

.301/42 راونألا : راحب  - 1
.153 هّیصولا : تابثا  - 2
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مالسلا اهیلع  ءارهز  �همطاف  ترضح  بقانم  مّوس : شخب 

لیزنت یحو و  عبنم  زا  هدیشون  ریش  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

، لیلج فرش  شناد و  ریش  زا  هدش  هتفرگزاب 

نایناهج ناوناب  ِگرزب  ، نایاوشیپ زا  ناگزیکاپ  مام 

نیّلصملا تاولص  اهیلع  ارهز  �همطاف  ترضح 

--------------------------------------------------------------
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1469 

http://www.ghaemiyeh.com


408 ص :
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: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : هَّللادبع  نب  رباج   ( 1  / 890

.هتمظع رون  نم  اهقلخ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنأل  ءارهزلا  همطاف  اهاّمس  اّمنإ 

.دیرفآ دوخ  تمظعرون  زا  ار  وناب  نآ  لاعتم  يادخ  نوچ  هدش ، هدیمان  ارهز  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح 

هدجس ار  لاعتم  يادخ  ناگتـشرف  دش ، هریخ  ناگتـشرف  نامـشچ  تشگ ، نشور  وا  رون  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  دیـشخرد  هک  یماگنه 
!؟ تسا يرون  هچ  نیا  ام ! رورس  و  ام ! يادخ  : دنتفگ هدومن و 

: دومرف یحو  نانآ  هب  دنوادخ 

جرُخاو ، ءایبنألا عیمج  یلع  هلّـضُفا  یئایبنأ ، نم  ّیبن  بلـص  نم  هجرُخا  ، یتمظع نم  هتقلخو  یئامـس ، یف  هتنکـسأ  يرون ، نم  رون  اذـه 
.یضرأ یف  ءافلخ  مهلعجأو  ، یقلخ ّیلإ  نودهیو  يرمأب  نوموقی  هّمأ  رونلا  کلذ  نم 

زا یکی  بلـص  زا  ار  روـن  نیا  نم  .مدـیرفآ  شیوـخ  تمظع  زا  و  مداد ، ياـج  منامـسآ  رد  ار  نآ  هک  تسا ، نـم  روـن  زا  يروـن  نـیا 
نم رما  يارب  هک  مروآ  یم  دوجو  هب  ار  یهورگ (1)  رون  نیا  زا  مهد ، یم  يرترب  ناربمایپ  همه  رب  ار  وا  هک  مروآ  یم  نوریب  مناربمایپ 

ییامنهار نم  يوس  هب  ار  مناگدیرفآ  دننک و  یم  مایق 

.تسا هدمآ  یناماما » «، » یهورگ  » ياج هب  راونألا » حابصم   » رد - 1
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.مهد (1) یم  رارق  نیمز  يور  رد  دوخ )  ) نانیشناج ار  اهنآ  نم  دنیامن و  یم 

.تسا هدش  لقن  زین  راونألا » حابصم   » باتک رد  تیاور  نیا  دیوگ : هدنراگن 

---------------------------------

: دیوگ رذوبا  مالسلا : اهیلع  همطاف  ترضح  هّیرهم  رادقم   ( 2  / 891

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رادقم هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیرهم  هک  نک  هاگآ  ار  ام  ام ! رورـس  و  ام ! يادخ  دنتفگ : هدومن و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ناگتـشرف 
.تسوت دزن  هدیرفآ ، نیرتهب  وا  هکدوش  نشور  ام  رب  مینادب و  ات  هدوب ؟

فـصن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تنب  همطاف  رهم  ّنأ  مکدهـُشا  یتاوامـس ، ناّکـسو  یتکئالم  دومرف : یحو  لاعتم  دـنوادخ 
.ایندلا

فـصن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  رتـخد  همطاـف ، هّیرهم  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  امـش  میاهنامـسآ ! ناـنکاس  نم و  ناگتـشرف 
.تسایند (2)

------------------------------

هک دـنک  یم  لقن  شّدـج (3)  زا  شردـپ ، زا  یلفون  کلملادـبع  دـسیون : یم  نیفلأ »  » باتک رد  هرـس  سدـق  یّلح  هماـّلع   ( 3  / 892
: دومرف درک و  مالس  نم  زا  شیپ  وا  مدیسر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تمدخ  يزور  دیوگ :

؟ يا هدمآ  حبص  هک  هدش  هچ 

.تکرب بلط  يارب  مدرک : ضرع 

: هک داد  ربخ  نم  هب  مردپ  دومرف :

.هّنجلا هل  هَّللا  بجوأ  ماّیأ  هثالث  ّیلعو  هیلع  مّلس  نم 

.دنک یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دیامن  مالس  زور  هس  نم  رب  وا و  رب  سک  ره 

؟ ناتگرم زا  دعب  ای  دشاب  یم  امش  تراوگرزب و  ردپ  یگدنز  نامز  رد  مالس  نیا  مدرک : ضرع 
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: دومرف

12/43 ح5. راونألا : راحب  ، 179/1 عئارشلا : للع  طوطخم ،)  ) 223 راونألا : حابصم  - 1
90 ح9. تازجعملا : رداون  91 ح 25 ، همامالا : لئالد  - 2

.دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هدمآ : یلصا  هخسن  رد  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1473 

http://www.ghaemiyeh.com


411 ص :

.انتوم دعبو  انتایح  یف 

.ام (1) گرم  زا  سپ  مه  ام و  یگدنز  نامز  رد  مه 

---------------------------------

: دسیون یم  راربألا » مامإ  لئاضف  یف  راونألا  حابصم   » باتک رد   ( 4  / 893

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مشـش ، ياوشیپ 
: دومرف

.اهتعافشب هّنجلا  مهلخدیو  مهیف  هَّللا  اهعفشیو  مهّالوتو  اهتّیّرذ  ّبحأو  اهّالوتو  اهّبحأ  نمیف  همایقلا  موی  عفشتل  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّنإ 

ار وا  نادنزرف  هک  یناسک  دنیامن و  يوریپو  هتشاد  تسود  ار  وا  هک  یناسک  هرابرد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تمایق  زور  رد  هک  یتسار  هب 
ببس هب  دریذپ و  یم  نانآ  دروم  رد  ار  ترضح  نآ  تعافش  زین  لاعتم  دنوادخ  و  دنک ، یم  تعافـش  دنیامن  يوریپ  هتـشاد و  تسود 

.دیامن (2) یم  تشهب  دراو  ار  نانآ  راوگرزب ، يوناب  نآ  تعافش 

هتـشون رتشیب  ای  شیپ  لاس  دیاش 300  هک  مدرک  لقن  نهک  یّطخ  هخـسن  کی  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
.تسا هدش 

---------------------------------

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   ( 5  / 894

ترـضح نابز  رب  ار  همطاف »  » هملک ات  دومرف  یحو  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  لاعتم  يادخ  دـش ، دـّلوتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه 
: دومرف وا  هب  و  دیمان ، همطاف  ار  وا  راوگرزب  نآ  تهج ، نیمه  هب  .دزاس  يراج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

.ثمطلا نع  کتمطفو  ملعلاب ، کتمطف  ّینإ 

185/43 راونألاراحب : 154 ح6 ، هرـس : سدق  دیفم  رازم  287/10 ح1 ، هعیـشلا : لئاسو  ظافلا ،) رد  فالتخا  اب   ) 365/3 بقانملا : - 1
9/6 ح 11. بیذهتلا : زا  لقن  هب  194/100 ح9  نمض ح 17 و ج :

، یتعیـشو یتّیّرذ  يدّیـسو ! یهلإ  : » دنک یم  ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هدـمآ : يرگید  ثیدـح  رد  طوطخم .) : ) راونألا حابـصم  - 2
! نم يالوم  نم ! يادـخ  اهتعیـشو ؛» ؟ همطاف  هّیّرذ  نیأ  هلالج : ّلج  هَّللا  لـبق  نم  ءادـنلا  اذإـف  یتّیّرذ ، ّبحمو  یّبحمو  یتّیّرذ ، هعیـشو 

یم ادن  لاعتم  يادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  .منادنزرف  نارادتـسود  نم و  نارادتـسود  و  منادنزرف ، نایعیـش  و  منایعیـش ، نادـنزرف و 
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219/43 ح1. راونألا : راحب  هب : دینک  عوجر  دنتسه ...؟ اجک  همطاف  نایعیش  نادنزرف و  دسر :
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.متشادزاب یکاپان  زا  ار  وت  مدرک (1) و  عطق  وت  دوجو  رد  ملع  هلیسو  هب  ار  ریش  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ 

.قاثیملاب ثمطلا  نعو  ملعلاب  یلاعتو  كرابت  هَّللا  اهمطف  دقل  هَّللاو !

.دومن (2) رانکرب  یکاپان  زا  نیرق و  شنادو  ملع  اب  نامیپ  دهع و  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یتسار  هب  ادخ ! هب  دنگوس 

---------------------------------

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   ( 6  / 895

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مراوگرزب  ردپ  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

.هّنجلا نم  تنک  ثیح  یب  هقحلأو  هل ، هَّللا  رفغ  کیلع  یّلص  نم  همطاف ! ای 

.دهد (3) یم  ياج  نم  هاگیاج  رد  تشهب  رد  ار  وا  و  دزرمآ ، یم  ار  وا  دنوادخ  دتسرف  دورد  وت  رب  سک  ره  همطاف ! يا 

---------------------------------

: دیوگ هریرهوبا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 7  / 896

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.لیئارسإ (4) ینب  یف  نارمع  تنب  میرم  لثم  هّمُالا  هذه  یف  اهلثم  مالسلا ، اهیلع  همطاف  هّنجلا  لخدی  صخش  لّوأ 

تلزنم ماقم و  دـننامه  تّما  نیا  نایم  رد  وا  تلزنم  ماـقم و  تسا ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یـصخش  نیتسخن 
.تسا لیئارسا  ینب  نایم  رد  نارمع  رتخد  میرم 

---------------------------------

نیا دننک ، یم  نیزگیاج  یئاذغ  وا  هب  ریـش  ياج  دنریگب ، ریـش  زا  ار  لفط  دـنهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  نینچ  بلطم  نیا  حیـضوت  - 1
«. دحللا یلإ  دهملا  نمءارهزلا  همطاف   » باتک همجرت  زا  لقن  هب  .تسا  هدوب  ملع  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  نیزگیاج  ِياذغ 

13/43 ح9. راونألا : راحب  179 ح4 ، عئارشلا : للع  460/1 ح4 ، یفاکلا : طوطخم ،)  ) 227 راونألا : حابصم  - 2
211/10 ح2. كردتسم : 194/100 ح 10 ، راونألا : راحب  طوطخم ،)  ) 228 راونألا : حابصم  - 3

: بقانملا طوطخم ،)  ) 230 راونألا : حابصم  ، 127 هّمهملا : لوصفلا  ، 1 رطس  70/37 راونألا : راحب  ح 83 ،  69/1 یملید : سودرف  - 4
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هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ّدـج  زا  شردـپ  زا  نسح  نب  هَّللادـبع  دـسیون : یم  راونألا » حابـصم  » باتک رد   ( 8  / 897
: دومرف

يدنت رظن  دش ، گرم  هب  فرشم  راضتحا و  تلاحرد  شیوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه 
: دومرف دومن و 

.مالسلاراد كرادو  كراوجو  کناوضر  یف  ّمهللا  ، کلوسر عم  ّمهللا  هَّللا ، لوسر  یلع  مالسلا  لیئربج ، یلع  مالسلا 

رد ارم  ادـنوادخ ! امرف ، روشحم  تدوخ  لوسر  اب  ارم  ادـنوادخ ! .ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـس  لیئربج ، رب  مالس 
.هدب ياج  تسا  مالسلاراد  هک  تا  هناخ  تدوخ و  راوج  تشهب و 

؟ دینیب یم  مه  امش  منیب  یم  نم  هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف : سپس 

؟ دینیب یم  هچ  دش : هتفگ 

: دومرف

.کل ریخ  کمامأ  امف  یمدقأ  هّینب ! ای  لوقیو : هَّللا ، لوسر  اذهو  لیئربج  اذهو  تاوامسلا ، لهأ  بکاوم  هذه 

! مرتخد دیامرف : یم  نم  هب  هک  ، تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا  لیئربج و  نیا  تساهنامـسآ ، لها  ياه  هورگ  اهنیا 
.تسا (1) رتهب  وت  يارب  يراد  ور  شیپ  رد  هچنآ  ایب ،

---------------------------------

: دیوگ یلع  نب  دیز  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   ( 9  / 898

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لیئربج و  هب  راوگرزب  يوناب  نآ  دـش ، کیدزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تاـفو  هک  یماـگنه 
ار ناگتـشرف  تکرح  شبنج و  يادـص  دـندوب ، رـضاح  اجنآ  رد  هک  یناـسک  ، دومن مالـس  زین  توملا  کـلم  هب  نینچمه  درک ، مـالس 

.دندومن (2) مامشتسا  ار  رطع  نیرت  نیشنلد  ینارون  لفحم  نآ  رد  نانآ  دندینش ،

---------------------------------

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  دسیون : یم  یفطـصملا » هراشب   » رد يربط  نیدلا  دامع   ( 10  / 899
: دومرف ینالوط  ثیدح  کی  نمض  رد  ملسو 
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نمض ح 30.  200/43 راونألا : راحب  طوطخم ،)  ) 261 راونألا : حابصم  - 1

نمض ح 30.  200/43 راونألا : راحب  طوطخم ،)  ) 262 راونألا : حابصم  - 2
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اهعم مهو  اهراسی  نعو  اهنیمی  نعو  اهفلخ  نمو  اهیدی  نیب  نم  اهنوظفحی  هکئالملا  نم  ًالیعر  مالـسلا  اهیلع  همطافب  لّکو  دـق  هَّللا  ّنإ 
.اهینبو اهلعبو  اهیبأ  یلعو  اهیلع  هالصلا  نورثکی  اهتوم ، دعب  اهربق  دنعو  اهتایح  یف 

تمس زا  رس ، تشپ  ور ، هب  ور  زا  ار  ترضح  نآ  ات  هتـشامگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دنوادخ  انامه 
ربـق راـنک  رد  تاـفوزا ، سپ  ترـضح و  نآ  هارمه  هب  یگدـنز  نارود  لوط  رد  ناـنآ  دـنیامن ، ظـفحو  هداد  یناـبهگن  پچ  تسار و 

.دنتسرف یم  شنادنزرف  شرهوش و  شراوگرزب ، ردپ  وا ، رب  يدایز  دورد  و  دوب ، دنهاوخ  وا  كرابم 

ار مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  تسا و  هدرک  تراـیز  میگدـنز  نارود  رد  هک  ییوگ  دـنک ، تراـیز  متاـفو  زا  سپ  ارم  سک  ره  سپ 
اهیلع همطاف  هک  ییوگ  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  ره  تسا و  هدرک  تراـیز  ارم  هک  ییوگ  دـنک ، تراـیز 

هدرک و ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ییوگ  دنک  تایز  ار  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  ره  تسا و  هدومن  ترایز  ار  مالـسلا 
.تسا (1) هدرک  ترایز  ار  راوگرزب  ود  نآ  دوخ  هک  ییوگ  دنک  ترایز  ار  راوگرزب  ود  نآ  نادنزرف  هک  ره 

---------------------------------

شیوخ تشرس  كاپ  ناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  فوؤر ، يالوم  متـشه ، ياوشیپ  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 11 / 900
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دیامرف  یم  لقن  مالسلا  مهیلع 

: دومرف نم  هب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  يزور 

.مکنم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  انأ 

.متسه رتبوبحم  امش  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نم 

.مرتبوبحم نم  هکلب  هن ، متفگ : نم 

.مرتبوبحم نم  هکلب  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.مرتبوبحم امش  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نم  هکلب  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هاگشیپ رد  دوخ  ّتیبوبحم  دروم  رد  شنیرفآ  ناگدیزگرب  هک  انثا  نیا  رد 

122/100 ح 28. راونألا : راحب  ، 139 یفطصملا : هراشب  - 1
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: دومرف هدش و  نانآ  ینارون  لفحم  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومن ، یم  هرخافم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟ دییوگ یم  نخس  يزیچ  هچ  هرابرد  مدنزرف !

شناهد دیشک و  لغب  رد  ار  شیوخ  یمارگ  تخد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .میدومن  وگزاب  ترـضح  نآ  هب  ار  هّیـضق  ام 
تسار ياپ  يور  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  و  دیسوب ، ار  شنامشچ  ود  نایم  تفرگ و  شوغآ  رد  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسوب ، ار 

: دومرف هاگنآ  دیسوب  ار  نانآ  دیناشن و  شیوخ  پچ  ياپ  يور  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیوخ و 

دبع مکّالوتیال  هدیب  یـسفن  يّذلاو  .مکنم  انأو  یّنم  متنأ  مکاداع ، نم  يداعو  مکالاو  نم  هَّللا  یلاو  هرخآلاو ، ایندلا  یف  یب  یلوأ  متنأ 
.هرخآلاو ایندلا  یف  هّیلو  ّلجوّزع  هَّللا  ناک  ّالإ  ایندلا  یف 

زیتس ینمشد و  هب  امش  اب  هک  نآ  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  امش  هک  یـسک  دیتسه ، نم  نازیزع  ترخآ  ایند و  رد  امش 
.متسه امش  زا  نم  نم و  زا  امش  تسا ، هتساخرب  زیتسو  ینمشد  هب  ادخ  اب  دزیخرب 

دنوادـخ هک  نآ  زج  دـنک  یمن  يرادربنامرف  امـش  زا  ایند ، رد  يا  هدـنب  چـیه  تسوا ! تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
.تسوا (1) نابیتشپو  روای  ترخآ  ایند و  رد  لاعتم 

---------------------------------

: دیوگ ریصبوبا  دسیون : یم  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   ( 12  / 901

: دومرف .مدیسرپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  میالوم  زا 

.اهیبأ توم  دعب  اهیلع  لزنُا 

.دوب هدمآ  دورف  وا  رب  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  یباتک 

: دومرف دراد ؟ دوجو  نآ  رد  نآرق  زا  يزیچ  ایآ  مدرک : ضرع 

.تسین نآ  رد  نآرق  زا  يزیچ 

: دومرف .امرف  فیصوت  نم  يارب  ار  نآ  مدرک : ضرع 

.نیوارمح هضرعو  قرولا  لوط  یلع  نیتدجربز  نم  ناتّفد  هل 

لوط و هزادنا  هب  هک  تسا  گنر  خرس  دجربز  سنج  زا  دلج  ود  ياراد  نآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دشاب یم  گرب  هقرو و  کی  ضرع 

: دومرف .امرف  فیصوت  نم  يارب  ار  نآ  گرب  هقرو و  مدرک : ضرع 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  يآ » دیدپ  « ؛» نک  » هملک نتفگ  اب  هک  دیفس  ّرد  زا  شقرو 

: دومرف تسا ؟ هدش  هتشون  نآ  رد  يزیچ  هچ  مدرک : ضرع 

ّلک ددعو  کلذ ، ریغو  هکئالملا  نم  تاوامسلا  یف  ام  ددعو  ءامس ، ءامس  ربخ  هیفو  همایقلا ، موی  یلإ  نوکی  ام  ربخو  ناک  ام  ربخ  هیف 
نَم عیمج  ءامسأ  هیفو  مهنم ، باجأ  نَمو  بّذک  نَم  ءامسأو  مهیلإ ، لسُرا  نم  ءامـسأو  مهؤامـسأو  لسرم  ریغو  ًالـسرم  هَّللا  قلخ  نَم 

.نیرخآلاو نیلّوألا  نم  نیرفاکلاو ، نینمؤملا  نم  هَّللا  قلخ 

هک يرگید  تادوجوم  ناگتشرف و  دادعت  اهنامسآ ، زا  کی  ره  رابخا  دوب ، دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  هدوب و  لاح  هب  ات  هچنآ  رابخا 
هتخیگنارب اهنآ  رب  نانیا  هک  یماوقا  یماسا  اهنآ و  یماسا  لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمایپ  زا  ادخ  ناگداتسرف  همه  دادعت  تساهنآ ، رد 

ات زاغآ  زا  نارفاک  نانمؤم و  مامت  یماسا  دنا ، هدیورگ  نانآ  هب  هک  یناسک  هدرک و  بیذکت  ار  نانآ  هک  یناسک  یماسا  دـندوب ، هدـش 
.شنیرفآ نایاپ 

ياه یگژیو  نآ ، نارفاک  دادعت  رهش ، ره  نانمؤم  دادعت  ناهج ، برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  يرهش ، ره  ياهیگژیو  اهرهش ، ياه  مان 
؛ دنا هدرک  بیذکت  ار ) ناربمایپ   ) هک یناسک 

.نانآ دادعت  اهنآ و  تنطلس  تّدم  دنا ، هدیسر  تردق  هب  هک  ییاه  توغاط  اهنآ ، هب  طوبرم  ياه  ناتساد  نیشیپ و  ماوقا  تافص 

نانآ و ياه  تعجر  تافـص  دـنا ، هدومن  ییاوشیپو  تماـما  مادـک  ره  هک  یناـمز  تّدـم  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  یماـسا  تاصخـشم و 
هدمآ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فحصم  رد  همه  همه و  دنا ؛ هتشاد  تفر  دمآ و  اه  نارود  راودا )  ) مامترد هک  یناسک  همه  تفص 

.تسا

؟ تسا نامز  زا  ردقچ  راودا  مدرگ ؛ تنابرق  مدرک : ضرع 

: دومرف

یماسا فحصم ، نآ  رد  .هرود  تفه  دوش  یم  هک  لاس  رازه  هاجنپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ياه یگژیو  نآ ، رد  نیدراو  دادعت  نایتشهب ، ياه  یگژیو  اهنآ ، رمع  تّدـم  ماجرف و  ات  زاغآ  زا  هدـیرفآ ، دـنوادخ  هک  یناسک  همه 
.هورگ ود  نیا  زا  کی  ره  یماسا  و  نآ ، رد  نیدراو  دادعت  نایخزود و 

، دـنا هدـش  لزاـن  هک  يا  هنوگ  ناـمه  هب  روبز  لـیجنا و  تاروت ، ملع  زین  تسا و  هدـمآ  دورف  هک  يا  هنوـگ  ناـمه  هب  نآرق  ملع  زین  و 
.دراد دوجو  اهرهش  یمامت  ياه  هزیرگنسو  ناتخرد  دادعت 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

نآ لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج ، هک  داد  روتـسد  دیامرف ، لزان  ترـضح  نآ  رب  ار  فحـصم  نیا  تساوخ  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه 
دورف نانآ  دوب ، هداتـسیا  زامن  لاح  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  هعمج  بش  مّود  ثلث  رد  نیا  و  دنروایب ، ترـضح  نآ  دزن  هتـشادرب و  ار 

مالـسلا دـنتفگ : هدرک  مالـس  ، دـناسر نایاپ  هب  ار  شزامن  نوچ  تسـشن ، ترـضح  هک  نیا  ات  دـندوب  هداتـسیا  اپرـس  نانچمه  هدـمآ و 
.دنتشاذگ شترضح  نماد  رد  ار  فحصم  و  دناسر » یم  مالس  وت  هب  دنوادخ  « ؛ مالسلا كؤرقی 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.مالسلا هَّللا ! لسر  ای  مکیلعو  مالسلا ، هیلإو  مالسلا ، هنمو  مالسلا ، هَّللا 

! ادخ ناگتشرف  يا  امشرب  مالس  تسوا و  يوس  هب  وا و  يوس  زا  و  تسا ، دنوادخ  صوصخم  مالس 

نیا ات  دش  لوغشم  نآ  ندناوخ  هب  هتسویپ  رهظ  ات  حبص ، زامن  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنتفر ، نامـسآ  هب  ناگتـشرف  هاگنآ 
.دیناسر نایاپ  هب  ار  نآ  هک 

.هکئالملاو ءایبنألاو  شحولاو  ریطلاو  سنإلاو  ّنجلا  نم  هَّللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  هعاطلا  هضورفم  مالسلا  اهیلع  تناک  دقلو 

ناگتـشرف ناربمایپ و  شوحو ، ناگدـنرپ ، ، سنا ّنج و  زا  ادـخ  ناگدـیرفآ  مامت  رب  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  نآ  تعاطا  هک  یتسار  هب 
.دوب بجاو 

؟ دیسر یسک  هچ  هب  فحصم  نآ  وا ، زا  سپ  مدرگ ؛ تنابرق  مدرک : ضرع 

: دومرف

هیلع نسح  ماما  هب  ترضح ، نآ  تداهش  زا  سپ  و  داد ، لیوحت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
مالـسلا هیلع  رما  نیا  بحاص  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  دنام  یقاب  شلها  دزن  رد  سپـس  ، دیـسر مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دـعب  مالـسلا و 

.دننک راذگاو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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! تسا دایز  رایسب  ملع  نیا  مدرک : ضرع  یتفگش ) اب  نم  )

: دومرف

.هنم فرحب  ُتمّلکت  الو  هثلاثلا  هقرولا  یف  ام  دعب  کل  تفصو  امو  ، هلّوأ نم  نیتقرو  یفل  کل  هتفصو  يّذلا  اذه  ّنإ  دّمحمابأ ! ای 

یّتح هتفگن و  وت  يارب  ار  نآ  زا  دـعب  مّوس و  هقرو  بلاطم  و  دوب ، نآ  زاغآ  زا  هقرو  ود  رد  متفگ  وت  هب  نم  هک  ار  هچنآ  دّـمحمابا ! يا 
.مدرکن (1) نایب  ار  نآ  زا  فرح  کی 

---------------------------------

: دیوگ ساّبع  نبا  دسیون : یم  بقانلا » یف  بقاثلا   » باتک رد   ( 13  / 902

دیدرگ نشور  نیمز  تشگ ، ّدلوتم  هتشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  ناوناب ، يوناب  هک  ماگنه  نآ  رد 
ياـهلاب هدـمآ و  دورف  نیمز  يوس  هب  ناگتـشرف  دومن ، نشور  ار  اـه  هوک  ینارون و  ار  اـهنابایب  شترـضح  دوجو  رون  هک  يا  هنوـگ  هب 
نامـسآ ياه  ناب  هیاس  اـب  ار  نآ  دـندز و  شزرااـب  ییاـه  هدرپ  اـه و  همیخ  اـهنآرب  و  دـندینارتسگ ، ناـهج  برغ  قرـش و  رد  ار  دوخ 

.تخاس شوهدم  ترضح  نآ  رون  ار  هّکم  لها  هدیشوپ و 

: دومرفو دش  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  قاتا  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  نامه  رد 

تارطع تاجهب  تارـسن  ناوسن  مویلا  كدنع  نلزنیلف  کیلع ، نلخدـی  نلو  هّکم  ناوسن  كرجه  دـق  ناک  نإ  ینزحت ، ال  هجیدـخ ! ای 
، يراوجلا تمّلـسف  ًاعیمج ، هّکم  لهأ  ّرـست  هحئار  ّنهنم  حوفتو  ًاباهتلإ ، بهتلیو  ًالابقتـسإ  لبقتـسی  رون  ّنهـالعأ  یف  حدـقنی  تاـجنع 

.نغلبأف نیّیحو  ّنسحأف 

نیمه هک  اریز  شابم ! نیگمغ  دـندماین  وت  يرای  هب  ساّـسح  ّتیعقوم  نیا  رد  هدرک و  كرت  ار  وت  هّکم  ناـنز  هک  نیا  زا  هجیدـخ ! يا 
نیـشنلد و يرطع  اب  داش ، ياه  هرهچ  اب  یناوناب  لاح ، نیا  رد  هک  دـنیآ  یم  دورف  وت  يوس  هب  یتشهب  يابیز  ناوناـب  زا  یهورگ  زورما 

يرون اهنآ  شیپاشیپ  هک  نیکمن  ینامشچ 
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هجیدخ ترضح  هب  نانآ  دندمآ ، دورف  تفرگ ، ارف  ار  هّکم  مدرم  همه  هک  دیزو  یم  اهنآ  زا  وبـشوخ  رطع  زا  یمیـسن  دیـشخرد و  یم 
.دنتفگ ّتیحت  هجو  نیرتهب  هب  هدومن و  مالس  مالسلا  اهیلع 

هارمه هب  هک  یتشت  هلیسو  هب  نانآ  دندومن ، يرای  شکدوک  نامیاز  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ترضح  نآ  اهنآ ، زا  مادک  ره  هک  اجنآ  ات  ... 
یتسه ّرس  نآ  هاگنآ  هدومن ، رّطعم  وبـشوخ  رطع  اب  کشخ و  ار  وا  یتشهب  يا  هلوح  اب  هداد و  وشتـسش  ار  نینزان  كدوک  نآ  دنتـشاد 

.دندرک جورع  نامسآ  يوس  هب  نایوگانث  ماجنارس  و  هتشاذگ ) شنابرهم  ردام  نماد  رد  و   ) هدیچیپ هقادنق  رد  ار 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

دیفـس هچراپ  ات  ود  هاگنآ  داد ، وشتـسش  رثوک  بآ  اب  ار  نینزان  كدوک  نآ  دوب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  ربارب  رد  هک  ییوناب 
هاگنآ دومن ، يرسور  ار  يرگید  دیچیپ و  وا  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  دندوب و  رتوبشوخ  ربنع  کشمزا و  رتدیفس و  ریش  زا  هک  دروآ  نوریب 

: تفگ دوشگ و  تداهش  هب  ار  شیابیز  نابل  وا  درک ، نتفگ  نخس  ياضاقت  نینزان  كدوک  نآ  زا 

.طابسألا هداس  يدلوو  ءایصوألا ، دّیس  یلعب  ّنأو  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  یبأ  ّنأ  دهشأو  هَّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

لوسر ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردـپ  اـنامه  تسین و  اـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوـگ 
.دنناربمایپ ناگداون  رورس  مدنزرف ، ود  ایصوا و  رورس  مالسلا ) هیلع  یلع   ) مرسمه انامه  و  تسادخ ،

.دندومن كدوک  نآ  هب  ور  دنخبل  اب  نانآ  دناوخ و  ناشیاهمسا  اب  ار  اهنآ  همه  دومن و  مالس  نانآ  رب  درک و  ناوناب  نآ  هب  ور  سپس 

.دنداد و تراشب  رگیدمه  هب  ار  شترضح  تدالو  نامسآ  لها  دنداد و  هدژم  ار  رگیدکی  نیعلاروح  ترـضح ، نآ  تدالو  رد  يرآ ،
.دندوب هدیدن  ار  يرون  نینچ  ناگتشرف  نآ ، زا  شیپ  هک  دمآ  دیدپ  نازورف  يرون  نامسآ  رد 

: دنتفگ هدرک و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هب  ور  هتفرگ  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یتشهب  ناوناب  هاگنآ 

اهیف و کل  كروب  هنومیم ، هّیکز  هرّهطم  هرهاط  هجیدخ ! ای  اهیذخ 
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.اهلسن یف 

.تسا تکرباب  كرابم و  وت  يارب  شلسنو  دوخ  هک  تسا ، كرابم  فیظن و  هزیکاپ ، كاپ ، هک  ار  كدوک  نیا  ریگب  هجیدخ !

يراج ناوارف  ریش  تشاذگ و  شناهد  رد  ناتسپو  تفرگ  لغب  رد  یلاحشوخ  اب  ار  دوخ  نینزان  رتخد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
.تشگ

.دومن (1) یم  دشر  رگید  ناکدوک  لاس  کی  دننامه  هام ، کی  رد  رگید و  ناکدوک  هام  کی  دننامه  زور ، کی  رد  كدوک ، نآ 

---------------------------------

: دیوگ هللا  همحر  یسراف  ناملس  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 14  / 903

شترضح مدید ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مدمآ ، نوریب  لزنم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يزور 
: دومرف

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هافو  دعب  انتوفج  ناملس ! ای 

.یتشاد اور  متس  ام  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ناملس ! يا 

لوسر هودـنا  مغ و  هک  نآ  زج  تسین ) اور  متـس  امـش  لثمرب   ) تسین یفخم  امـش  لـثم  رب  ناـنمؤمریما ! يا  نم ، بیبح  مدرک : ضرع 
.تشگ امش  رادید  ترایز و  رد  نم  یهاتوک  ثعاب  نامه  یلوتسم و  نم  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاگنآ 

.هّنجلا نم  اهب  تفحتأ  دق  هفحتب  کفحتت  نأ  دیرتو  هقاتشم ، کیلإ  اّهنإف  مالسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  یلإ  تئا  ناملس ! ای 

ادخ بناج  زا  هک  ار  يا  هیده  دهاوخ  یم  تسوت و  رادید  قاتشم  وا  هک  وش  راپسهر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  هب  کنیا  ناملـس ! يا 
.دهد وت  هب  هدش  هدروآ  وا  يارب  تشهب  زا 

ادـخ لوسر  تافو  زا  سپ  تشهب ، زا  يا  هیدـه  نانمؤم ! ریما  يا  مدرک : ضرع  هدـش و ) تفگـش  رد  رما  نیا  زا  نم  : ) دـیوگ ناـملس 
؟ هدیسر مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

! ناملس يا  يرآ ، دومرف :

(. توافت یکدنا  اب   ) 286 ح 2 بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
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شترـضح رازگتمدخ  هّضف ، .مدیبوک  ار  هناخ  برد  مدـش ، راپـسهر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  مامت  تعرـس  اب  نم  دـیوگ : ناملس 
ییابع هتسشن و  ترضح  نآ  مدش ، بایفرش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  كرابم  رـضحم  داد ، دورو  هزاجا  نم  هب  و  دمآ ، رد  تشپ 

: دومرف دید ، ارم  نوچ  دوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  هدیشک و  رس  رب 

یلص ادخ  لوسر  تافو  دروم  رد  مدوب و  هتسشن  اج  نیمه  بشید  نم  هک  نادب  شیدنیب ، میوگ ) یم  هچنآ  رد   ) نیشنب و ناملـس ! يا 
هاگان متـسب ، ار  هناخ  برد  مناتـسد  اـب  مدوخ  نم  دوب ، هتفرگارف  ار  ما  هنیـس  هودـنا  مغ و  مدوب ، هتفر  ورف  رکف  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

يردقب نانآ  دندش ، دراو  نم  رب  هک  مدید  ار  وناب  راهچ  ناهگان  دـش ، هدوشگ  نم  هناخ  برد  دـیاشگب ، ار  نآ  یـسک  هک  نیا  نودـب 
راهظا نم  متـساخرب ، دندش  قاتا  دراو  یتقو  دوب ، هدیدن  ار  اهنآ  هرهچ  یباداش  اهنآ و  ییابیز  نوچمه  يا  هدننیب  چـیه  هکدـندوب  ابیز 

؟ هّکم لها  زا  ای  دیتسه  هنیدم  لها  زا  امش  ایآ  متفگ : مدرک و  یئانشآان 

لوسر تخد  يا  میتسه ، نیعلا  روح  زا  اـم  هکلب  میتسین ، مه  نیمز  لـها  زا  یّتح  هّکم ، لـها  هن  میتسه ، هنیدـم  لـها  زا  هن  اـم  دـنتفگ :
یّلـست ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تردپ  زوسناج  تلحر  رد  ار  وت  ات  هداتـسرف  وت  بناج  هب  ار  ام  نایناهجدنوادخ ، ادخ !

.میهد

: دیامرف یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناوناب ، يوناب 

؟ تسیچ تمان  متفگ : هدرک و  اهنآ  زا  یکی  هب  ور  نم 

«. هّرذ : » تفگ

؟ دنا هدیمان  هّرذ »  » ار وت  ارچ  نم ! بیبح  متفگ :

.ما هدش  هدیرفآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تراوگرزب  ردپ  یباحص  يرافغ ، رذوبا  يارب  نم  هک  تهج  نآ  زا  تفگ :

؟ تسیچ وت  مان  متفگ : هدرک و  يرگید  هب  ور 

.تسا یملس »  » نم مان  تفگ :

؟ يا هدش  هدیمان  یملس »  » ارچ متفگ :

.ما هدش  هدیرفآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بحاص  رای و  ناملس ، يارب  نم  نوچ  تفگ :

؟ تسیچ وت  مان  متفگ : هدرک و  یمّوس  هب  ور 
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«. هدودقم : » تفگ

؟ يا هدش  هدیمان  هدودقم »  » ارچ وت  نم ! بیبح  متفگ :

.ما هدش  هدیرفآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  يدنک ، دوسا  نب  دادقم  يارب  زین  نم  تفگ :

؟ تسیچ وت  مان  متفگ : هدرک  یمراهچ  هب  ور 

«. هراّمع : » تفگ

؟ يا هدش  هدیمان  هراّمع »  » ارچ متفگ :

.ما هدش  هدیرفآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادافو  رای  رسای ، نب  راّمع  يارب  زین  نم  تفگ :

.متشاد هگنو  هتشاذگ  رانک  وت  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دنداد  نم  هب  ار  يا  هیده  هاگنآ 

(1) جنان » کشخ   » زا هک  ییامرخ  دوب ، امرخ  نآ  رد  هک  دروآ  يدیفس  باقشب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هاگنآ  دیوگ ): ناملـس  )
.مدوب ناریح  اهنآ  لمح  زا  نم  هک  دومن  تیانع  نم  هب  ات  هد  اهنآ  زا  دوب ، رتوبشوخ  کشمزا  رتدیفس و  فرب  زا  رتگرزب ،

: دومرف درک و  نم  هب  ور  سپس 

.روایب نم  دزن  ار  اهنآ  هتسه  ادرف  نک و  راطفا  اه  بطر  نیا  اب  راطفا  عقوم  بش 

ره هب  هار  نیب  رد  مداتفا ، هار  هب  ملزنم  يوس  هب  مدـش و  جراخ  هدـیبلط و  تصخر  راوگرزب  يوناـب  نآ  رـضحم  زا  نم  دـیوگ : ناـملس 
کـشم يوب  هچ  نیا  ناملـس ! يا  دنتفگ : یم  مدروخ  یمرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصازا  یعمج  ره  هب  سک و 

؟ تسوت اب  هک  تسا  ییوبشوخ 

و مدومن ، راطفا  اه  بطر  نآ  اب  راطفا ، ماگنه  .مدیـسر  لزنم  هب  هک  نیا  ات  تسا ! يزیچ  مهارمه  هک  مدرک  نامتک  نم  دـیوگ : ناملس 
.مدیدن اهنآ  رد  يا  هتسه  چیه 

.دوش یم  هّیهت  هتسپ  ای  ماداب  رکش و  صلاخ ، درآ  زا  هک  تسا  ینان  جنان : کشخ  - 1
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، مدـش قاتا  دراو  دومرف ، تیانع  نم  هب  دورو  هزاجا  مدـیبوک ، ار  برد  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  تمدـخ  ادرف 
.دنتشادن يا  هتسه  چیه  اهنآ  یلو  مروایب ، ار  اه  بطر  نآ  هتسه  هک  دیدومرف  ادخ ! لوسر  تخد  يا  مدرک : ضرع 

: دومرف هاگنآ  دوب ، هدیدنخن  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  سپ  هک  دومرف  مّسبت  ترضح  نآ 

ردـپ هک  هتـشاک  ییاعداب  ار  اهنیا  و  تسا ، هدـناشن  نم  يارب  تشهب  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلخن  زا  اـه  بطر  نیا  ناملـس ! يا 
.مناوخ یم  ار  اعد  نآ  هاگماش  دادماب و  ره  نم  هک  داد ، میلعت  نم  هب  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مراوگرزب 

.دیهدب دای  مه  نم  هب  ار  اعد  نآ  نم ! يوناب  مدرک : ضرع 

: دومرف

.هیلع بظاوف  ًاّیح  تمدام  ناطیشلا  هسوسو  كّرضتالو  نابضغ ، ریغ  ضار  کنع  وهو  یلاعت  هَّللا  یقلت  نأ  كّرس  نإ 

نیا رب  سپ  دناسرن  ررض  وت  هب  یناطیش  چیه  هسوسوو  ینک  تاقالم  شمشخ –  اب  هن  وا -  يدونشخ  اب  ار  دنوادخ  يراد  تسود  رگا 
.نک تبظاوم  اعد 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

، هیلع بظاوف  ایندلا  راد  یف  تشع  ام  یّمحلا  کّسمتال  نأ  كّرس  نإ 

.امن تموادم  اعد  نیا  رب  سپ  دریگن ، ارف  بت  ار  وت  زگره  ینک  یم  یگدنز  ایند  رد  ات  هک  يراد  تسود  رگا 

.دیهدب دای  نم  هب  ار  اعد  نیا  مدرک : ضرع  دیوگ : ناملس 

: دندومرف ترضح 

يذَّلا ِهَّللا  ِمِْسب  رُومُْالا ، ُرِّبَدـُم  َوُه  يذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  رُون ، یلَع  ٌرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  روُّنلا ، رُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِْتیَبـْلاَو ٍروُْـشنَم ، ٍّقِر  یف  ٍروُطْـسَم ، ٍباـتِک  یف  ِروُّطلا ، َیلَع  َروُّنلا  َلَْزنَأَو  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَـلَخ  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَـلَخ 

، ٍروُدْقَم ٍرَدَِقب  ِروُجْسَْملا ، ِرْحَْبلاَو  ِعُوفْرَْملا ، ِفْقَّسلاَو  ِروُمْعَْملا ،
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.روُکْشَم ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَّرَّسلا  یَلَعَو  روُهْشَم ،  ِ ْریَْخلِابَو روُکْذَم ، ِّزِْعلِاب  َوُه  يذَّلا  ِهَّللا (1) ]   [ ِمِْسب ٍرُوبْحَم ، ٍِّیبَن  یلَع 

، تسا رون  رب  رون  هک  ییادخ  مانب  تسا ، رون  شخب  ینـشور  هک  ییادخ  مان  هب  رون ، دنوادخ  مان  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
.دیرفآرون زا  ار  رون  هک  يدنوادخ  مانب  .تسوا  ياناوت  تسد  رد  روُما  همه  ریبدت  هک  يدنوادخ  مانب 

، هدش هدوشگ  يذغاک  رد  هدش و  هتـشون  یباتک  رد  دروآ ، دورف  روط  هوک  رب  ار  رون  و  دیرفآ ، رون  زا  ار  رون  هک  ار  يدـنوادخ  ساپس 
تّزع و هب  وا  هک  يدـنوادخ  ماـنب  راوـگرزب ، يربماـیپ  رب  نیعم و  هزادـنا  هب  مطـالتم ، ياـیرد  هتـشارفارب و  فقـس  روـمعم و  تـیب  رد 

.تسا ساپس  رکش و  دروم  يداش  جنر و  لاح  رد  و  روهشم ، ریخ  هب  هدش و  دای  يدنمجرا 

هک هّکم  هنیدم و  لها  زا  رفن  رازه  زا  شیب  هب  ار  نآ  هاگنآ  متفرگ ، ارف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ار  اعد  نیا  نم  دـیوگ : ناملس 
.دنتفای (2) یم  دوبهب  ادخ  نذا  هب  دندناوخ  یم  نوچ  اهنآ  همه  مداد و  دای  دندوب  هتفرگ  بت 

---------------------------------

: هدش تیاور  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 15  / 904

تـساوخرد نهر  ناونع  هب  ار  يزیچ  نآ ، لـباقمرد  يدوهی  دومن ، ضرق  يدوـهی  رفن  کـی  زا  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
.تشاذگ شضرق  ورگ  رد  دوب -  هدش  هتفاب  مشپ  زا  هک  ار -  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رداچ  مالسلا  هیلع  یلع  .درک 

نز دـش ، مکاح  اج  همه  رب  یکیرات  دیـسر و  ارف  بش  هک  یماگنه  .داـهن  یقاـتا  ناـیم  رد  هدرب و  دوخ  هناـخ  هب  ار  رداـچ  نآ  يدوهی 
زا ار  وا  دـمآ و  شرهوش  دزن  يروف  تسا ، هدومن  نشور  هتفرگ و  ارف  ار  قاتا  نآ  يرون  دـید  دـش ، قاتا  نآدراو  يراک  يارب  يدوهی 

.درک هاگآ  رما  نیا 

ار شا  هناخ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رداچ  ِندوب  هک  يدوهی  درم 

.تسا هدمآ  هَّلل » دمحلا   » يا هخسن  رد  - 1
(. ظافلا رد  توافت  یکدنا  اب   ) 297 ح3 بقانملا : یف  بقاثلا  - 2
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ار قاتا  همه  رداچ  نآ  رون  هک  دید  ناهگان  دش ، قاتا  لخاد  تساخرب و  تعرـس  هب  دـش ، تفگـش  رد  رما  نیا  زا  دوب  هدرک  شومارف 
.دیشخرد یم  کیدزن  زا  دوب و  رت  نازورف  مهدراهچ  بش  هام  زا  شعاعش  ییوگ  هتفرگ ، ارف 

رداچ نامه  زا  رون  هک  دـیمهف  درک  هاـگن  اـجنآ  هب  ّتقد  اـب  درک و  یـسررب  ار  رداـچ  لـحم  دـش ، تفگـش  رد  رما  نیا  زا  هک  يدوهی 
يوس هب  زین  شنز  دش ، شدوخ  شیوخ  موق و  هّجوتم  تعرس  هب  دش و  جراخ  قاتا  زا  وا  دشخرد ، یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

هدش و رـضاح  وا  هناخ  رد  نایدوهی  زا  رفن  داتـشه  دادعت  بش ، نآ  رد  دندرک ، رـضاح  قاتا  نآ  رد  ار  اهنآ  و  تفاتـش ، دوخ  ناشیوخ 
.دندش (1) ناملسم  یگمه  دندرک و  هدهاشم  ار  هرظنم  نیا 

---------------------------------

: دیوگ نیصح  نب  نارمع  هدش : تیاور  جئارخ »  » باتک رد   ( 16  / 907

، دش دراو  دوب ، یکدوک  نینسرد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مدوب ، هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  رد  نم 
.ایب کیدزن  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب ، نوگرگد  یگنسرگ  تّدش  زا  شتروص  گنر 

رب درک و  دنلب  ار  شکرابم  ناتـسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفر ، شراوگرزب  ردـپ  رانک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
: تشاد هضرع  هاگنآ  تشاذگ ، وا -  دنب  ندرگ  ياج  رد  وا -  هنیس  يور 

.دّمحم تنب  همطاف  عجتال  هعیضولا ، عفارو  هعاجلا  عبشم  ّمهللا 

هنـسرگ ار  دّمحم  رتخد  همطاف ، ییامن ! یم  هبترم  دنلب  ار  ناتـسدورف  ناعـضاوتم و  ییامن و  یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  هک  يدنوادخ  يا 
.راذگم

اهیلع ارهز  ترـضح  كرابم  هرهچرد  نوخ  هک  مدـید  دـش  مامت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـعد  هک  نیمه  دـیوگ : نارمع 
.دش خرس  شا  هرهچ  دومن و  هبلغ  شا  هرهچ  يدرز  هب  درک و  ادیپ  نایرج  مالسلا 

30/43 ح 36. راونألا : راحب  537/2 ح 13 ، جئارخلا : 301 ح2 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
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: دومرف مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح 

.مدشن (1) هنسرگ  رگید  اعد ، نیا  زا  سپ  نم 

---------------------------------

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : هدمآ  مالسلا » هیلع  اضرلا  هفیحص   » باتک رد   ( 17  / 908

ای لوقتف : شرعلا  مئاوق  نم  همئاقب  ّقلعتتف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مدب  هغوبصم  بایث  اهعمو  همایقلا  موی  مالسلا  اهیلع  همطاف  یتنبا  رـشحت 
.يدلو لتاق  نیبو  ینیب  مکحا  ّبر ،

هیلع نیسح  ماما  شدنزرف  دولآ  نوخ  ياهسابل  هک  دوش  یمروشحم  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دسر ، یم  ارف  زیخاتسر  زور  هک  یماگنه 
: دیوگ یم  دریگ و  یم  ار  یهلا  شرع  ياه  هیاپ  زا  یکی  هاگنآ  .تسوا  اب  مالسلا 

! نک يرواد  مدنزرف  لتاق  نم و  نیب  اراگدرورپ !

.هبعکلا ّبرو  یتنبال  مکحیف  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.دنک (2) یم  يرواد  مرتخد  عفن  هب  دنوادخ  هبعک ! يادخ  هب  دنگوس 

---------------------------------

: تسا هدمآ  هّیماما  نادنمشناد  نهک  ياه  باتک  زا  یکی  رد   ( 18  / 909

يا تفگ : دش و  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  برع ، ناگرزب  فارـشا و  زا  یـصخش  دـیوگ : ساّبع  نبا 
!؟ میا هدش  هدیرفآ  بآ  کی  زا  امش  ام و  هک  یتروص  رد  دیدش  رترب  ام  زا  امش  ببس  هچ  هب  ادخ ! لوسر 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

نخـس و  دـمآ ، دـیدپ  يرون  نآ  زا  هک  تفگ  ینخـس  دـنیرفایب  ار  ام  تفرگ  میمـصت  لاعتم  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  برع ! ردارب  يا 
.دیرفآ رون ) نآ  زا   ) ار مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، نم ، سپ  .تشگ  حور  هک  تفگ  يرگید 

مالسلا هیلع  یلع  سپ  .دیرفآ  ار  اهنامسآ  مالسلا  هیلع  یلع  رون  زا  متـسه و  رترب  شرع  زا  نم  .دیرفآ  ار  یهلا  شرع  نم  رون  زا  هاگنآ 
رون زا  تسا و  رترب  اه  نامسآ  زا 

27/43 ح 29. راونألا : راحب  52/1 ح 80 ، جئارخلا : - 1
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220/43ح2. راونالا : راحب  25/2 ح 6 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  89 ح 21 ، مالسلا : هیلعاضرلا  هفیحص  - 2
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نیسح سپ  دیرفآ ، ار  باتفآ  مالسلا  هیلع  نیسح  رون  زا  .تسا و  هام  زا  رترب  مالسلا  هیلع  نسح  سپ  دیرفآ ، ار  هام  مالسلا  هیلع  نسح 
.تسا باتفآ  زا  رترب  مالسلا  هیلع 

يوس هب  سپ  دننک ، لمحت  ار  یکیرات  نیا  دنتسناوتن  ناگتشرف  هک  يا  هنوگ  هب  دومن  ّطلـسم  نیمزرب  ار  یکیرات  لاعتمدنوادخ  هاگنآ 
.دندومن هوکش  لاعتم  دنوادخ 

شرع هراوشوگ  رد  ار  نآ  هد و  رارق  یلیدـنقرد  ریگرب و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  زا  يرادـقم  دومرف : لـیئربج  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
.نک نازیوآ 

یهلا سیدقت  حیبست و  ناگتشرف  دنتشگ و  نشور  هناگتفه  ياه  نیمز  اه و  نامسآ  ماگنه  نیا  رد  داد ، ماجنا  ار  یهلا  نامرف  لیئربج 
.دندروآ ياجب  ار 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  سپ 

موی یلإ  اهیّبحمو  اهینبو  اهلعبو  همطافل  مکـسیدقتو  مکحیبست  باوث  َّنلعجـأل  یناـکم ! عاـفترإو  يدـجمو  يدوجو  یلـالجو  یتّزعو 
.مالسلا اهیلع  ءارهزلا  تیّمس  کلذ  لجأ  نمف  .همایقلا 

تمایق زور  ات  ار  امـش  سیدـقت  حـیبست و  شاداپ  هّتبلا  هک  دـنگوس ! متلزنم  تعفر  ییـالاو و  يراوگرزب ، شـشخب ، تمظع  تّزع ، هب 
.داد مهاوخ  رارق  شناتسود  شنادنزرف و  شرسمه ، همطاف ، يارب 

.دش (1) هدیمان  ارهز » ، » ترضح نآ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و 

---------------------------------

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  هرس  سدق  یمق  ریسفت  رد   ( 19  / 910

.دیسوب یم  یلیخ  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

)!!( دومن ضارتعا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  دمآ و  نیگنس  هشیاع  رب  رما  نیا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هَّللا لّوحف  هتلکأف ، اهرامث  نم  ینلوانو  یبوط ، هرجـش  نم  لـیئربج  یناـندأف  هّنجلا  تلخد  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـُسا  اّـمل  ّینإ  هشئاـع ! اـی 
هرجـش هحئار  تدجو  ّالإ  ّطق  اهتّلبق  امف  مالـسلا  اهیلعهمطافب  تلمحف  هجیدـخ  تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  اّملف  يرهظ ، یف  ًءام  کلذ 

.اهنم یبوط 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1495 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_427_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  لقن  137/1 ح 16  تایآلا : لیوأت  و  طوطخم )  ) 69 راونألا : حابصم  رد  تیاور  نیا  ریظن  - 1
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هب نآ  هویم  زا  و  درب ، ابوط  تخرد  کیدزن  ارم  لیئربج  ، مدـش تشهب  لخاد  دـندرب ، نامـسآ  يوس  هب  ارم  هک  یبش  نآ  رد  هشیاع ! يا 
مرـسمه اب  مدمآ  نیمز  هب  هک  یماگنه  و  درک ، هفطن  هب  لیدـبت  نم  بلـص  رد  ار  هویم  نآ  دـنوادخ  مدروخ ، ار  هویم  نآ  نم  داد ، نم 

یمن ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تقو  چیه  نم  تهج ، نیدب  .دش  هلماح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  يو  مدش ، رتسبمه  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
.مونش (1) یم  وا  زا  ار  ابوط  تخرد  يوب  هک  نآ  زج  مسوب 

---------------------------------

: دیوگ یم  هللا  همحر  یسراف  ناملس  دیوگ : هللا  همحر  ناذاش  نبا   ( 20  / 911

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

مالسلا اهیلع  همطاف  ّبح  ناملـس ! ای  .رانلا  یف  وهف  اهـضغبأ  نمو  یعم ، هّنجلا  یف  وهف  یتنبا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ّبحأ  نم  ناملـس ! ای 
همطاف یتنبا  هنع  تیـضر  نمف  هبـساحملاو ، طارـصلاو  رـشحملاو  نازیملاو  ربقلاو  توملا  نطاوملا : کلت  رـسیأ  نطوم ، هئاـم  یف  عفنی 

هیلع تبضغ  نمو  هیلع ، تبضغ  ، مالسلا اهیلع  همطاف  هیلع  تبضغ  نمو  هنع ، هَّللا  یـضر  هنع  تیـضر  نمو  هنع  تیـضر  مالـسلا  اهیلع 
.هیلع هَّللا  بضغ 

.اهتعیشو (2) اهتّیّرذ  ملظیو  اهملظی  نمل  ٌلیو  ناملس ، ای 

، دنک ینمشد  وا  اب  هک  ره  و  دوب ، دهاوخ  نم  اب  تشهب  رد  وا  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  مرتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  ناملـس ! يا 
.دوب دهاوخ  خزود  رد 

ماگنه زا : تسترابع  عقاوم  نیا  نیرت  ناسآ  ، تشاد دـهاوخ  دوس  عضوم  دـص  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  یتسود  ّتبحم و  ناملـس ! يا 
.ناگدنب یسرباسح  ّلحم  طارص و  ، رشحم نازیم ، ربق ، رد  ندرم ،

دنوادخ موش ، یضار  وا  زا  نم  هک  ره  موش و  یم  یضار  وا  زا  نم  دوش ، دونشوخ  یـضار و  وا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  هک  ره 
هک ره  دوش و  یم  یضار  وا  زا 

120/8 ح 364/18 10 ح 68 و 6/43 ح6. راونألا : راحب  ، 365/1 یمق : ریسفت  - 1
ملظی نمل  ٌلیوو  مالـسلا  هیلع  ًاّیلع  نینمؤملاریمأ  اهلعب  ملظیو  اهملظی  نمل  لیو  : » هدمآ باتک  نیا  رد  تبقنم 61 .  126 هبقنم : هئام  - 2

نادـنزرف و رب  هک  یـسکرب  ياو  دـیامن ، متـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شرـسمه  وا و  رب  هک  یـسک  رب  ياو  اهتعیـشو ؛» اـهتّیّرذ 
.دراد اور  متس  شنایعیش 
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یم نیگمـشخ  وا  رب  دـنوادخ  میامن  بضغوا  رب  نم  هک  ره  میاـمن و  یم  مشخ  وا  رب  نم  دوش  نیگمـشخ  وا  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
.دوش

.دیامن متس  شنایعیش  نادنزرف و  وا و  رب  هک  یسک  رب  ياو  ناملس ! يا 

---------------------------------

ماما مشـش ،  ياوشیپ  دـسیون :  یم  دوخ  ریـسفت  رد  مّوس -  نرق  رد  ثیدـح  ملع  نادنمـشناد  زا  یکی  میهاربا -  نب  تارف  ( 21  / 910
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص 

 . اهرصق یلإ  هَّللا  بیبح  تنب  ّرمت  یّتح  مکراصبأ  اوّضغ  قئالخلا !  رشعم  ای  شرعلا :  نانطب  نم  دانم  يدان  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

بیبح رتخد  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامشچ  قیالخ ! هورگ  يا  دنک :  یم  ادن  یهلا  شرع  نایم  زا  يدانم  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 
 . دورب شیوخ  رصق  يوس  هب  ادخ 

رازه داتفه  شنوماریپ  رد  هدرک و  رس  هب  زبس  رداچ  ود  ترضح  نآ  دنک ، یم  تکرح  شرصق  يوس  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
هداتسیا و مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنیب  یم  دسر ، یم  دوخ  رصق  رد  رب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دوب ، دنهاوخ  هیروح 

.تسا هدیباوخ  درادن -  ندب  رد  رس  هک  یلاح  رد  مالسلا -  امهیلع  نیسح  ماما 

؟ تسیک نیا  دیوگ : یم  هدرک و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  ترضح  نآ 

ادج شنت  زا  ار  شرس  هتشک و  ار  وا  تردپ ،  تُّما  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  نیا  دهد : یم  خساپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دندرک

زا دنداد  ماجنا  تردپ  تُّما  هک  یمتـس  ملظ و  نیا  انامه  ادخ !  بیبح  رتخد  يا  دـسر : یم  باطخ  دـنوادخ  فرط  زا  عقوم  نیمه  رد 
نیا ار  وت  تیلـست  نم  اـنامه  مناـیامنب ، ما ،  هدومن  هریخذ  وت  يارب  هک  یتیلـست  نآ  مدوخ  دزن  رد  نم  هک  مداد  ناـشن  وت  هب  تهج  نیا 

تمدخ وت  هب  یلو  دندوبن  هعیش  هک  یناسک  تنایعیـش و  تنادنزرف ، وت ، ات  منکن  یگدیـسر  سک  چیه  باسح  هب  زورما  هک  مداد  رارق 
 . دیوش تشهب  دراو  دنشاب ،  هدرک  یناسحا  و 

نیا .دنوش و  یم  تشهب  دراو  دنا  هدرک  نانآ  هب  یتمدخ  یلو  هدوبن  هعیـش  هک  یناسک  شنایعیـش و  نادنزرف و  اب  مرتخد  عقوم  نیا  رد 
هک ادخ  شیامرف  تسا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یف ْمُهَو   ، » تسا تمایق  زور  رد  نیا  هک  دـنک » یمن  نیگهودـنا  ار  اهنآ  گرزب  تشحو  « ؛  (1) رَبْکَْألا » ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَیال  : » دیامرف یم 
« . دوب دنهاوخ  مّعنتم  هنادواج  دهاوخب  ناشلد  هچنآ  رد  نانآ  و  « ؛  (2) َنوُِدلاخ » ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْشا  اَم 

 . اهتعیش نم  وه  سیل  ًافورعم  مهالوأ  نمو  اهتعیشو  اهتّیّرذو  همطاف  هَّللاو !  یه 

 ، دندومن یتمدخ  یکین و  ناسحا و  ترـضح  نآ  هب  هک  يدارفا  نایعیـش و  نادنزرف و  همطاف و  دارفا ،  نیا  زا  روظنم  ادخ ! هب  دنگوس 
(3) دوب .  دهاوخ 

---------------------------------

: دیوگ يرونید  دمحا  نب  لهس  تسا :  هدمآ  تارف » ریسفت   » رد زاب   ( 22  / 911

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترضح دوخ ،  راوگرزب  هّدج  تلیـضف  رد  یثیدح  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرگ ؛ تنابرق  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  رباج 
.دنوش لاحشوخ  رورسم و  منک  لقن  نایعیش  هب  عقوم  ره  هک  وگب  میارب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

: دومرف شترضح  هک  درک  لقن  یثیدح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مّدج  زا  نم  يارب  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

همه زا  نم ، ربنم  زور  نآ  رد  دـنیامن  یم  بصن  نـالوسر  ناربماـیپ و  يارب  رون  زا  ییاـهربنم  دـسر ، یم  ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه 
 . ناوخب هبطخ  دّمحم ! يا  دیامرف :  یم  لاعتم  يادخ  هاگنآ  .دوب  دهاوخ  رتالاب  اهربنم 

ایصوا يارب  رون  زا  ییاهربنم  سپـس  دشاب .  هدینـشن  ار  نآ  دننام  ریظن و  نالوسر  ناربمایپ و  زا  کی  چیه  هک  مناوخ  یم  يا  هبطخ  نم 
نانآ ياـهربنم  طـسو  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نم ،  نیـشناج  یـصو و  يارب  هک  دوش ،  یم  بصن  ناربماـیپ  نانیـشناج  و 

.تساهنآ نیرتالاب  وا  ربنم  هک  دوش  یم  بصن  رون  زا  يربنم 

 . ناوخب هبطخ  یلع ! يا  دیامرف :  لاعتم  يادخ  هاگنآ 

اپرب ناربمایپ  نادنزرف  يارب  رون  زا  ییاهربنم  هاگنآ  .تسا  هدینشن  ار  نآ  دننام  ایصوا  زا  کی  چیه  هک  دناوخ  یم  يا  هبطخ  شترضح 
ود يارب  دوش ، یم 

هیآ 103 و 102. ءایبنا ، هروس  - 1

هیآ 103 و 102. ءایبنا ، هروس  - 2
نمض ح 62/43 21 ح 54 و 59/68 ح 109.  336/7 راونألا : راحب  269 ح4 ، تارف : ریسفت  - 3
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هبطخ دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  هاگنآ  .دوش  یم  بصن  رون  زا  يربنم  میناگدـنز ؛  راـگزور  رد  ملُگ  ناـحیر و  ود  و  هداون م ،  دـنزرف و 
.دنا هدینشن  ار  نآ  دننام  ناربمایپ  نادنزرف  زا  یسک  هک  دننک  یم  داریا  يا  هبطخ  نانچ  نانآ  .دیناوخب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رتخد  مالسلا ،  اهیلع  همطاف  دهد :  یم  ادن  تسا -  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  يدانم -  هاگنآ 
محازم رتخد  مالسلا  اهیلع  هیسآ  تساجک ؟ نارمع  رتخد  مالسلا  اهیلع  میرم  تساجک ؟ دلیوخ  تنب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  تساجک ؟

؟ تساجک ایرکز  نب  ییحی  ردام  مالسلا ،  اهیلع  موثلک  ُّما  تساجک ؟

؟ تسیک ِنآ  زا  تمارک  زورما  رشحم ! لها  يا  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دنزیخ .  یمرب  اهنآ  همه 

يادخ ِنآ  زا  تمارک  دـنراد :  یم  هضرع  مالـسلا  مهیلع  ارهز  ترـضح  نیـسح و  ماما  نسح ، ماما  یلع ، ترـضح  دّـمحم ، ترـضح 
 . تسا راّهق  هناگی 

همطافو نیسحلاو  نسحلاو  ّیلعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحمل  مرکلا  تلعج  دق  ّینإ  عمجلا !  لهأ  ای  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
.هّنجلا یلإ  ریست  همطاف  هذه  ّنإف  راصبألا  اوّضغو  سوؤرلا  اوؤطأط  عمجلا ، لهأ  ای  مالسلا ، مهیلع 

! رـشحم لـها  يا  .مداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  نیـسح و  نسح ،  یلع ،  دّـمحم ،  نآ  زا  ار  تـمارک  نـم  اـنامه  رـشحم ! لـها  يا 
 . دورب تشهب  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ات  دیدنب  ورف  ار  دوخ  ناگدید  دیزادنا و  نییاپ  ار  ناتیاهرس 

راـسفا و تسا و  هتـسارآ  یتشهب  ياـبید  هب  ار  نآ  يولهپ  ود  هک  یتشهب  نارتش  زا  يرتش  ترـضح ، نآ  يارب  لـیئربج  تقو  نیمه  رد 
.دوش یم  راوس  ترضح  نآ  دناباوخ ، یم  وا  ربارب  رد  تسا ، ناجرم  زا  نآ  زاهج  دیراورم و  زا  نآ  راهم 

و دننک ، تکرح  وا ،  هارمه  هب  ات  دتسرف  یم  وا  پچ  تمـس  زا  رازه  دص  وا و  تسار  تمـس  زا  هتـشرف  رازه  دص  لاعتم  يادخ  هاگنآ 
هب هک  یماگنه  .دنربب  تشهب  يوس  هب  هتشادرب و  دوخ  ياه  لاب  زارف  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  دتـسرف  یم  رگید  هتـشرف  رازه  دص 

.دیامن یم  دوخ  رس  تشپ  هب  یهاگن  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنسر ، یم  تشهب  رد 

متـشهب دراو  هک  مداد  روتـسد  نم  هک  یلاح  رد  يدش ، دوخ  رـس  تشپ  هّجوتم  ارچ  نم ! بیبح  رتخد  يا  دیامرف :  یم  نابرهم  يادـخ 
؟  يوش

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیامرف یم  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مویلا اذه  لثم  یف  يردق  فرعی  نأ  تببحأ  ّبر !  ای 

 . دوش هتخانش  نم  تلزنم  ردق و  يزور  وچمه  رد  مراد  تسود  اراگدرورپ ! 

 . هّنجلا هیلخدأف  هدیب  يذخ  کتّیّرذ  نم  دحأل  وأ  کل  ّبح  هبلق  یف  ناک  نم  يرظناف  یعجرإ  یبیبح !  تنب  ای  دیامرف :  یم  دنوادخ 

دراو ریگب و  ار  شتـسد  دراد  بلق  رد  ار  تنادـنزرف  زا  یکی  اـی  وـت  ّتبحم  هک  یـسک  ره  نک  هاـگن  درگرب و  نـم ! بیبـح  رتـخد  يا 
.نک تشهب 

ّبحلا نم  دّیجلا  ّبحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیّبحمو  اهتعیـش  طقتلتل  مویلا  کلذ  اّهنإ  رباج !  ای  هَّللاو !  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 . يدرلا ء

؛ دراد یمرب  دـنک و  یم  ادـج  دـب  زا  ار  بوخ  هناد  هک  يا  هدـنرپ  دـننام  زور  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ادـخ ! هب  دـنگوس  رباج ! يا 
.دهد یم  تاجن  دنک و  یم  ادج  رشحم  لها  نایم  زا  ار  دوخ  ناتسود  نایعیش و 

مالسلا اهیلع  همطاف  نایعیـش  ياهلد  هب  لاعتم  يادخ  دنـسر ، یم  تشهب  برد  رانک  دوخ  نایعیـش  هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 
.دنوش هّجوتم  ناشدوخ  رس  تشپ  هب  هک  دزادنا  یم 

یلاح رد  دیدش  هّجوتم  ناتدوخ  رس  تشپ  هب  ارچ  نم ! ناتسود  يا  دیامرف : یم  يادخ  دنوش ، یم  هّجوتم  ناشدوخ  رس  تشپ  هب  نوچ 
؟ متفریذپ ار  مبیبح  رتخد  مالسلا ، اهیلع  همطاف  تعافش  امش  قح  رد  نم  هک 

.دوش هتخانش  زین  ام  تلزنم  ردق و  يزور  وچمه  رد  میراد  تسود  اراگدرورپ !  دنیوگ : یم 

هبرـش مکاقـس  نم  اورظنا  همطاف ،  ّبحل  مکمعطأ  نم  اورظنُا  همطاف ،  ّبحل  مکّبحأ  نم  اورظناو  اوعجرا  یئاّبحأ !  ای  دیامرف : یم  ادخ 
 . هّنجلا هولخدأو  هدیب  اوذخ  همطاف  ّبحل  مکاسک  نم  اورظنا  همطاف  ّبح  یف  هبیغ  مکنع  ّدر  نم  اورظنُا  همطاف ،  ّبح  یف 

هب هک  یسک  ره  هتشاد ، تسود  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ّتبحم  تهج  هب  ار  امـش  هک  یـسک  ره  دینک  هاگن  دیدرگرب و  نم ! ناتـسود  يا 
ره هداد ، امـش  هب  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ّتبحم  هار  رد  یبآ  تبرـش  یـسک  ره  هداد ، اذـغ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ّتبحم  تهج  هب  اـمش 

 ، امش بایغ  رد  هدرک و  ّدر  ار  امش  زا  یتبیغ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ّتبحم  تهج  هب  یسک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تـشهب دراو  دـیریگب و  ار  نانآ  تسد  هداد ، سابل  امـش ، هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ّتبحم  رطاخ  هب  هک  یـسک  ره  هدرک ، عافد  امـش  زا 
 . دییامن

 . دنام یمن  یقاب  قفانم  ای  رفاک  ای  ّکش  لها  زا  ریغ  یسک  مدرم  نآ  زا  ادخ ! هب  دنگوس  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دننز ،  یم  دایرف  دنریگ ، یم  ياج  شتآ )  ) تاقبط رد  راّفک  هک  یماگنه 

مرگ و تسود  هن  و  درادن ×  دوجو  ام  يارب  یناگدننک  تعافش  زورما ) هک  سوسفا  (« ؛  (1) ٍمیمَح » ٍقیدَص  الَو  َنیِعفاش ×  ْنِم  اَنل  امَف  »
«. یتّبحمرپ

؛  (2) َنینِمْؤُْملا » َنِم  َنوُکَنَف  ًهَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف  : » دنیوگ یم  سپ 

« . میشاب نانمؤم  زا  میدرگ و  زاب ) ایند  هب   ) رگید راب  شاک  يا  »

ْمُهَّنِإَو ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْولَو   » دش دنهاوخ  هتشادزاب  دوخ  هتـساوخ  زا  نانآ  تاهیه ! تاهیه ! دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(4) دننایوگغورد .» اهنآ  انامه  دندرگ و  یم  زاب  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  یلامعا  نامه  هب  دندرگ  زاب  رگا  و  « ؛  (3) َنُوبِذاَکل »

---------------------------------

یم لقن  مالـسلا  امهیلع  شراوگرزب  ّدج  زا  یمارگ و  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  هدـمآ  باتک  نامه  رد  زاب  ( 23  / 912
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دننک 

؟ تسا هدش  هدیرفآ  هنوگچ  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا 

 . دنرتاناد شلوسر  ادخ و  دنتفگ :

 . دشاب نانآ  سنج  زا  هکنیا  هن  تسا ،  هدش  هدیرفآ  نایمدآ  لکش  هب  يا  هّیروح  مالسلا  اهیلع  همطاف  دومرف :

 . تسا هدش  هدیرفآ  وا  رپ  مالسلا و  هیلع  لیئربج  قرع  زا  وا  دومرف : هاگنآ 

تسین یسنا  یلو  تسا ، هیسنا  ياروح  وا  دییامرف : یم  دش ، لکشم  ام  يارب  رما  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :
.تسا هدش  هدیرفآ  وا  رپ  لیئربج و  قرع  زا  وا  دییامرف : یم  و 

.100 هیآ 102 -  ءارعش ، هروس  - 1

.100 هیآ 102 -  ءارعش ، هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1502 
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هیآ 28. ماعنا ، هروس  - 3
51/8 ح 59 و 64/43 ح 57. راونألا : راحب  298 ح 13 ، تارف : ریسفت  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1503 
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434 ص :

نم يارب  لیئربج  هلیسو  هب  تشهب  زا  یبیس  مراگدرورپ  میوگ ،  یم  امـش  يارب  نونکا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
یکی هدـش و  طولخم  ود  نآ  قرع  دومن و  قرع  زین  بیـس  درک ،  قرع  لـیئربج  سپ  دوب ، هدینابـسچ  شا  هنیـس  هب  ار  نآ  هک  داتـسرف 

! هَّللا لوسرای  کیلع  مالسلا  تفگ : لیئربج  هاگنآ  تشگ ،

! لیئربج ای  مالسلا  کیلع  و  متفگ :

 . تسا هدرک  هیده  تشهب  زا  وت  هب  ار  بیس  نیا  لاعتم  دنوادخ  تفگ :

.يروخب ار  نآ  دیاب  وت  دّمحم ! ای  تفگ : هاگنآ  مدینابسچ ،  ما  هنیس  هب  هتشاذگ و  منامشچ  هب  مدیسوب و  متفرگ و  ار  نآ  نم 

؟ مروخب دیاب  ار  مراگدرورپ  هیده  ایآ  متفگ :

.يروخب ار  نآ  يرومأم  وت  يرآ ،  تفگ :

 . مدومن تشحو  نم  هک  دیشخرد  نآ  زا  يرون  متفاکش  ار  نآ  یتقو 

.تسا همطاف  هروصنم  رون  نیا  روخب ، ار  نآ  تفگ : لیئربج 

؟ تسیک هروصنم »  » لیئربج يا  متفگ :

«. همطاف  » ضرألا یفو  هروصنملا ،  ءامسلا  یف  اهمسإ  کبلص  نم  جرخت  هیراج  تفگ : 

 . تسا همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  يو  مان  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  وت  بلص  زا  هک  تسا  يرتخد 

؟ تسا هدش  هدیمان  همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  ارچ  لیئربج ! يا  متفگ :

 . اهّبح نع  اهؤادعأ  تمطفو  رانلا  نم  اهتعیش  تمطف  ّهنأل  ضرألا ،  یف  همطاف »  » تیّمس تفگ :

ّتبحم رهم و  زا  شنانمـشد  و  دوب ، دنهاوخ  رانکرب  خزود  شتآ  زا  يو  نایعیـش  هک  اریز  هدش ، هدیمان  همطاف »  » تهج نیدب  نیمز  رد 
 . دنا هرهب  یب  وا 

هلیـسو هب  ناـنمؤم  زور  نآ  رد  « ؛  (1) ِهَّللا » ِرْـصَِنب  َنُونِمْؤُْملا ×  ُحَْرفَی  ٍذـِئَمْوَیَو  : » دـیامرف یم  هک  لاعتم  يادـخ  شیاـمرف  تسا  نیمه  و 
(2) مالسلا .  اهیلع  همطاف  يرای  ترصن و  هب  ینعی :  دنوش » یم  رورسم  لاحشوخ و  ادخ  يرای  ترصن و 

--------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هیآ 4 و 5. مور ، هروس  - 1
321 ح 6. تارف : ریسفت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1505 
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435 ص :

مالسلا امهیلع  نسح  ماما  �هژیو  نینسح و  نیماما  كرتشم  ثیداحا  مراهچ : شخب 

هراشا

یهلا نآرق  یحو و  ناراوخریش  بقانم  لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

يراوگرزب فرش و  شناد و  ناگدش  هتفرگزاب  ریش  زا  و 

امهیلع هَّللا  تاولص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح 

----------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1506 
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436 ص :

 : مییامن یم  نایب  لصف  ود  رد  ار  شخب  نیا  يابیز  ثیداحا 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نیب  كرتشم  ثیداحا  لّوا :  لصف 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  �هژیو  بقانم  مّود :  لصف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1507 
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437 ص :

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نیب  كرتشم  ثیداحا  لّوا : لصف 

راوگرزب مامه  ماما  ود  لیاضف  رد  كرتشم  تروص  هب  هک  یثیداحا 

 . تسا هدش  دراو  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ینعی 

--------------------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1508 
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438 ص :

: مییامن یم  لقن  دنچ  یثیداحا  لصف  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مجنپ ، ياوشیپ  دیوگ : يرماع  نامیلس  نب  هَّللادبع  تسا : هدمآ  یفاک »  » فیرش باتک  رد   ( 1  / 913

لوسر داز  نیسحلاو  نسحلا  دلو  اّملف  نیتعکر ، نیتعکر  تاعکر ، رشع  هالصلاب  لزن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  جرع  اّمل 
.کلذ هل  هَّللا  زاجأف  هَّلل ، ًارکش  تاعکر  عبس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

ره هک  دوب  تعکر  هد  بجاو  ياهزامن  دـندرب ، جارعم  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ادـخ ، لوسر  هک  یماـگنه 
يارب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش  دـّلوتم  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یتقو  دـندوب ، یتعکر  ود  مادـک 

.دومرف ءاضما  ار  شترضح  لمع  نیا  داد و  هزاجا  وا  رب  دنوادخ  دومرف و  هفاضا  اهنآ  هب  تعکر  تفه  لاعتم  دنوادخ  زا  يرازگساپس 
(1)

-------------------------------------

: دسیون یم  یلاما »  » باتک رد  هرس  سدق  قودص  ردقلا  لیلج  خیش   ( 2  / 914

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگرمع : نبا 

یتؤی ّمث  هنیز ، ّلکب  نیملاعلا  ّبر  شرع  نّیُز  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

35/3 ح 13. هعیشلا : لئاسو  258/43 ح 41 ، راونألا : راحب  487/3 ح 2 ، یفاکلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1509 
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439 ص :

امهیلع نیـسحلاو  نسحلاب  یتؤی  ّمث  شرعلا ، راسی  نع  رخآلاو  شرعلا ، نیمی  نع  امهدحأ  عضویف  لیم ، هئام  امهلوط  رون ، نم  نیربنمب 
نّیزی امک  هشرع  امهب  یلاعتو  كرابت  ّبرلا  نّیزی  رخآلا ، یلع  مالسلا  هیلع  نیسحلاو  امهدحأ ، یلع  مالسلا  هیلع  نسحلا  موقیف  مالسلا 

.اهاطُرق هأرملا 

لوط دـنروآ ، یم  رون  زا  ربنم  ود  هاگنآ  دـندنب ، یم  نیذآ  ًامامت  ار  نایناهج  راگدرورپ  شرع  دـسر  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماـگنه 
.دنراذگ یم  شرع  پچ  فرط  رد  ار  يرگید  شرع و  تسار  فرط  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  تسا ، لیم  دص  اهنآ 

هیلع نیسح  ماما  اهنآ و  زا  یکی  زارفرب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنروآ ، یم  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  سپس 
اب نز  هک  روط  ناـمه  دـیامن  یم  تنیز  ار  دوخ  شرع  راوـگرزب  ود  نآ  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنریگ ، یم  رارق  يرگید  زارف  رب  مالـسلا 

.دنک (1) یم  تنیز  ار  دوخ  شیاه  هراوشوگ 

-------------------------------------

: دیوگ عفاروبا  رتخد  بنیز ، تسا : هدمآ  لاصخ »  » باتک رد   ( 3  / 915

اهیلع ارهز  همطاف  شراوگرزب  رتخد  دومرف ، تلحر  ایند  زا  نآ  رثا  رد  هک  يرامیب  دوب ، رامیب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
یلص ادخ  لوسر  هب  دش ، بایفرش  شراوگرزب  ردپ  تدایع  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شیمارگ  دنزرف  ود  اب  مالـسلا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.امرفب اطع  اهنآ  هب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  دنتسه ، وت  نادنزرف  نانیا  ناجردپ !

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.يدوجو یتعاجش  هل  ّنإف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  اّمأو  يددؤسو  یتبیه  هل  َّنإف  مالسلا ، هیلع  نسحلا  اّمأ 

اطع مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هب  ار  مدوخ  تعاجـش  ششخب (2) و  مالـسلا و  هیلع  نسح  مدنزرف  هب  ار  مدوخ  تدایـس  تبیه و  نم 
.مدرک (3)

-------------------------------------

: دسیون یم  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش  داتسا  هیولوق ، نبا   ( 4  / 916

.141/2 بولقلا : داشرإ  261/43 ح3 ، راونألا : راحب  سلجم 24 ، 174 ح 1  قودص : یلاما  - 1
.تسا هدمآ  تأرج » «، » ششخب  » ياجب ردصم  راحب و  رد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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263/43 ح 10. راونألا : راحب  ، 6/2 داشرإلا : ، 412/1 يرولا : مالعإ  77 ح 122 ، لاصخلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1511 
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440 ص :

ماما نسح و  ماـما  ترـضح  نآ  هک  مدـید  یم  مدوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  روضح  رد  نم  دـیوگ : يراـفغ  رذوبا 
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح 

نوکی نأ  ّالإ  جلاع ، لمر  ددعب  هبونذ  تناک  ولو  ههجو ، رانلا  حـفلت  مل  ًاصلخم  امهتّیّرذو  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  ّبحأ  نم 
.نامیإلا نم  هجرخی  ًابنذ 

هچ رگ  دـنازوس ، یمن  ار  وا  هرهچ  مّنهج  شتآ  دـشاب  هتـشاد  تسود  صالخا  يور  زا  ار  اـهنآ  نادـنزرف  نیـسح و  نسح و  سک  ره 
.ددرگ (1) نامیا  زا  وا  جورخ  بجوم  هک  دشاب  یهانگ  ياراد  هک  نآ  رگم  دشاب ، رازگیر  نابایب  ياه  گیر  هزادنا  هب  شناهانگ 

-------------------------------------

: دسیون یم  راونألا » راحب   » باتک رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   ( 5  / 917

يوناب تمدخ  هاگنآ  مدرک ، مالسو  هدش  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روضح  نم  دیوگ : هللا  همحر  یـسراف  ناملس 
: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ارهز  همطاف  مدیسر ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  راوگرزب 

ّدج دزن  ریگب و  ار  ود  نآ  تـسد  دـننک ، یم  هـیرگ  یگنــسرگ  زا  هـک  دنتــسه  مالــسلا  اـمهیلع  نیــسح  نـسح و  نـیا  ناملــس ! يا 
.ربب ناشراوگرزب 

ود نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدرب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  هتفرگ و  ار  ود  ره  تسد  نم 
: دومرف راوگرزب 

؟ تسا هدش  هچ  ار  امش  منینسح !

.میهاوخ یم  اذغ  ام  ادخ ! لوسر  يا  هَّللا ! لوسر  ای  ًاماعط  یهتشن  دنتفگ :

: تشاد هضرع  راب  هس  هدرک و  یهلا  هاگرد  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

«. امرف اطع  اذغ  اهنآ  هب  ایادخ ! راب  « ؛» امهمعطأ ّمهللا  »

دننامه ِهب  نآ  مدید ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  تسد  رد  ِهب  کی  هدـش و  هّجوتم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : ناملس 
ناتشگنا اب  ترضح  نآ  دوب ، رت  مرن  هرک  زا  رت و  نیریش  لسع  زا  رتدیفس ، فرب  زا  دوب و  یگرزب  يوبس  بابح و 

269/43 ح 29. راونألا : راحب  113 ح4 ، تارایزلا : لماک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  شرگید  فصن  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  نآ  فصن  کی  هدرک و  فصن  ود  ار  ِهب  نآ  شکرابم 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  یلو  مروخب  ِهب  نآ  زا  متشاد  تسود  مدرک و  هاگن  راوگرزب  ود  نآ  ناتسد  هب  نم  داد ،

.باسحلا نم  وجنی  یّتح  دحأ  هلکأیال  هّنجلا ، نم  ماعط  اذه  ناملسای !

.دوش (1) (2) غراف  تمایق  زور  باسح  زا  هک  نیا  ات  دنک  لیم  دناوت  یمن  نآ  زا  یسک  تسا ، یتشهب  ياذغ  نیا  ناملس ! يا 

-------------------------------------

: دیوگ یقراب  هورع  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 6  / 918

شترضح مدید  مدش ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دجـسم  دراو  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  مدش ، فّرـشم  جح  هب  یلاس  نم 
.دیسوب یم  ار  ناوجون  نآ  یهاگ  ناوجون و  نیا  یهاگ  ترضح  نآ  .دنراد  روضح  هدیسر  ون  ناوجون  ود  شرانک  رد  هتسشن و 

ًالماک هک  نیا  ات  دندرک  يراددوخ  راوگرزب  نآ  اب  نتفگ  نخس  زا  دراد  يراتفر  نینچ  ناوجون  ود  نآ  اب  ترضح  دندید  مدرم  یتقو 
هزادنا نیا  ار  ناوجون  ود  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ببس  هچ  هب  هک  دنتـسناد  یمن  مدرم  هّتبلا  دیـسوبو ، دییوب  ار  اهنآ 

.تشاد یم  تسود 

يا مدرک : ضرع  هتفر و  شترـضح  دزن  دیـسوب  یم  ار  ناوجون  ود  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  نآ  رد  نم 
: دومرف دنتسه ؟ امش  نارسپ  نانیا  ایآ  ادخ ! لوسر 

نزحأ نمو  هسفن ، یـسفنو  یـسفن  هسفن  نمو  يرـصبو ، یعمـس  وه  نمو  ّیلإ ، لاجرلا  ّبحأو  یّمع  نباو  یخأ  انباو  یتنبا  اـنبا  اـمّهنإ 
.ینزحل نزحیو  هنزحل 

.یتسه یکین  ریخ و  يوس  هب  وت  و  دنک ، لیم  دناوت  یمن  ام -  زج  نآ -  زا  یسک  هدمآ : جئارخ »  » باتک رد  - 1
هللا همحر  یسلجم  هماّلع  536/2 ح 12 ،» جئارخلا :  » رد هللا  همحر  يدنوار  بطق  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن  . 308/43 راونألا : راحب  - 2

.دنا هدومن  لقن  « 97 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   » رد یمزراوخ  و  101/37 ح5 » راونألا : راحب   » رد

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هک نامه  و  تسا ، نم  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  هک  ییومع  رـسپ  نامه  دنتـسه ، میومع  رـسپ  ردارب و  نارـسپ  مرتخد و  نارـسپ  نانیا 
هودـنا مغ و  هب  زین  وا  نیگهودـنا و  شهودـنا  مغ و  هب  هک  ومه  تسوا و  ناج  نم  ناج  نم و  ناج  وا  ناجو  هدوب  نم  مشچ  شوگ و 

.دوش یم  نیگهودنا  نم 

.مدش تفگش  رد  اهنآ  اب  امش  یتسود  نازیم  زاو  دیتشاد  ناوجون  ود  نیا  اب  هک  يراتفر  زا  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 

: دومرف نم  خساپ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا مدروخرب ، یتخرد  هب  تشهب  ياه  غاب  رد  مدـش ، تشهب  دراو  دـندرب ، نامـسآ  يوس  هب  ارم  هک  یماگنه  میوگ : یم  تیارب  کـنیا 
.مدش تفگشرد  نآ ، شوخ  يوب 

.تسا رتوبشوخ  شدوخ  زا  نآ  هویم  هک  ارچ  شابن ! تفگش  رد  تخرد  نیا  زا  دّمحم ! يا  تفگ : نم  هب  لیئربج 

هب میدرک و  تکرح  سپـس  مدـش ، یمن  ریگلد  نآ  زا  مدروخ و  یم  نم  داد و  یم  نم  هب  هیدـه  ناونع  هب  نآ  هویم  زا  لیئربج  هاـگنآ 
.میدیسر يرگید  تخرد  دزن 

، يدروخ نآ  هویم  زا  هک  تسا  یتخرد  نامه  هیبش  تخرد  نیا  هک  روخب ، زین  تخرد  نیا  هویم  زا  دّـمحم ! يا  تفگ : نم  هب  لـیئربج 
.تسا رتوب  شوخ  رت و  هزمشوخ  نآ  هویمزا  شا  هویم  هکلب 

.مدش یمن  ریگلدو  مدییوب  یم  ار  نآ  نم  داد و  یم  نم  هب  تخرد  نآ  هویم  زا  نانچمه  لیئربج 

! نیترجشلا نیتاه  نم  نسحأ  الو  بیطأ  راجشألا  یف  تیأر  ام  لیئربج ! یخأ  ای  متفگ :

! مدیدن تخر  دود  نیا  زا  رت  هزیکاپ  رتوبشوخ و  یتخرد  ناتخرد ، نایم  رد  نم  لیئربج ! مردارب 

.هن متفگ : یناد ؟ یم  ار  تخرد  ود  نیا  مان  ایآ  دّمحم ! يا  تفگ : لیئربج 

.نیسحلا يرخُالاو  نسحلا ، امهدحأ  تفگ :

.تسا نیسح  يرگید  مان  نسح و  اهنآ  زا  یکی  مان 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هک اریز  وش ، رتسبمه  وا  اب  تقو  نامه  ورب و  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـسمه  دزن  يروف  يدمآ  دورف  نیمز  يوس  هب  یتقو  دّمحم ! يا 
ّدلوتم وت  يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ماـنب  يرتخد  دوش و  یم  نوریب  وت  زا  يدروخ  تخرد  ود  نیازا  هک  يا  هویم  نیـشنلد  هحئار 

ار اهنآ  زا  یکی  مان  دوش ، یم  دـّلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  رـسپ  ود  روآرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  تردارب  جاودزا  هب  ار  وا  ددرگ ، یم 
.راذگب مالسلا  امهیلع  نیسح  ار  يرگید  نسح و 

نینسح هک  یماگنه  دش ، نانچ  بلطمو  مداد ، ماجنا  ار  لیئربج  مردارب  روتسد  نم  دیامرف : یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.مروخب تخرد  ود  نآ  هویم  زا  مراد  وزرآ  ردقچ  لیئربج ! يا  متفگ : وا  هب  نم  دش ، لزان  نم  رب  لیئربج  دندش  ّدلوتم  مالسلا  امهیلع 

.مالسلا امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  ّمشف  نیترجشلا  کنیت  هرمث  نم  لکألا  یلإ  تقتشا  اذإ  دّمحم ! ای  تفگ : لیئربج 

! يوبب ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یتشاد ، ار  تخرد  ود  نآ  هویم  ندروخ  يوزرآ  هاگره  دّمحم ! يا 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  تشاد  ار  یتشهب  تخرد  ود  نآ  هویم  يوزرآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هاگ  ره  دیوگ : يوار 
دیسوب و یم  ار  مالسلا  امهیلع  نینـسح  سپـس  .تفگ  تسار  لیئربج  مردارب  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  دییوب و  یم  ار  مالـسلا  امهیلع 

: دومرف یم 

.ایندلا نم  ياتناحیر  امهو  امهل ، یّبحل  یتایح ، امهمساُقا  ّینأ  ّدوأ  ّینإ  یباحصأ ! ای 

زا نم  لگون  ود  نانآ  میامن ، میـسقت  نانآ  نایم  ار  میگدـنز  مهاوخ  یم  مراد  تسود  داـیز  ار  منینـسح  سب  زا  نم  نم ! باحـصا  يا 
.دنتسه نم  يایند 

نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  نآ  فیصوت  زا  یتشهب و  هویم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لیم  زا  صخـش  نآ  يرآ ،
نینسح نوخ  هک  دنیبب  ار  یسک  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگا  تسا  هنوگچ  سپ  دش ، تفگـش  رد  ار  مالـسلا  امهیلع 

!؟ درک ریسا  ار  اهنآ  نادناخو  درب  تراغ  هب  ار  نانآ  لاوما  دیرب ، رس  ار  اهنآ  ناکدوک  تشک ، ار  ناشنارای  تخیر ، ار  مالسلا  امهیلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دنهاوخ نارگمتـس  يدوز  هب  و  « ؛  (1) نُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  ّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو  ، » داب نانآ  رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل 
(2) تشگ .» دنهاوخ  زاب  یهاگیاج  هچ  رد  هک  تسناد 

-------------------------------------

یم روبع  يدرمریپ  رانک  زا  یکدوک  نارودرد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسا : هدـمآ  عبنم  ناـمه  رد  زاـب   ( 7  / 919
.تسناد یمن  بوخ  ار  نتفرگ  وضو  یلو  دوب ؛ وضو  لوغشم  درمریپ  نآ  دندرک ،

: تفگ یم  يرگید  هب  مادک  ره  دنتخادرپ ، وگ  تفگ و  هب  مه  اب  درمریپ ) نآ  ندنامهف  يارب   ) مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 
.تسین حیحص  وت  يوضو 

: دنتفگ وا  هب  دیامن و  تواضق  ات  دندرک  باختنا  رواد  ناونع  هب  ار  درمریپ  ماگنه  نیا  رد 

؛ اّنم دحاو  ّلک  أّضوتی  اننیب  ًامکح  نک  خیشلا ! اهّیأ 

.نک يرواد  ام  يوضو  دروم  رد  وت  میریگ ، یم  وضو  ام  زا  مادک  ره  درمریپ ! يا 

؟ تسا رت  حیحص  ام  زا  کی  مادک  يوضو  دندومرف : دنتفرگ و  وضو  ود  ره 

زا ار  نتفرگ  وضو  نونکا  مه  .دریگ  یمن  یبوخ  يوضو  هک  تسا  نادان  درمریپ  نیا  یلو  تسا ؛ حیحـص  امـش  يوضو  تفگ : درمریپ 
.دومن (3) هبوت  دیراد ، ناتدوخ  راوگرزب  ّدج  تُّما  هب  تبسن  هک  ینابرهم  تکرب و  امش و  تسد  هب  و  تخومآ ، امش 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  بقانم »  » باتک رد   ( 8  / 920

تکرح ادخ  هناخ  يوس  هب  مالـسلا  مهیلع  رفعج  نب  هَّللادبعو  نیـسح  ماما  نسح ، ماما  دیوگ : یلّـصفم  ثیدح  رد  ینیادـم  رفعج  وبا 
داز و هار  نیب  رد  دندرک ،

هیآ 227. ءارعش ، هروس  - 1
314/43 و 315. راونألا : راحب  - 2

.319/43 راونألا : راحب  ، 400/3 بقانملا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هک دـندید  هتـشارفارب  يا  همیخ  اـه ، هار  زا  یکیرد  هاـگان  درک ، هبلغ  ناـنآ  رب  یگنـشت  یگنـسرگ و  دـندومن ، دوقفم  ار  دوـخ  هشوـت 
.دنتساوخ بآ  نزریپ  زا  هدمآ و  همیخ  نآ  يوس  هب  دوب ، نآ  رانک  رد  ینزریپ 

.دیروخب دیشودب و  ریش  کچوک  دنفسوگ  نیا  زا  تفگ : نزریپ 

.دنتساوخ اذغ  نزریپ  زا  هاگنآ  دندروخ ، دنفسوگ  نآ  ریش  زا  ناراوگرزب  نآ 

.منک هّیهت  اذغ  امش  يارب  ات  دیامن  حبذ  ار  نآ  امش  زا  یکی  مرادن ، يرگید  زیچ  دنفسوگ ، نامه  زج  تفگ : نزریپ 

همیخ نایم  رد  هاگنآ  دندومرف ، لیم  نانآ  درک و  هّیهت  ییاذغ  نانآ  يارب  نآ  تشوگ  زا  نزریپ  دیرب ، رـس  ار  دنفـسوگ  ناشیا  زا  یکی 
.دنتفر هلولیق  باوخ  هب 

: دنتفگ نزریپ  هب  دندش  تکرح  مزاع  دنتساخرب و  باوخ  زا  یتقو 

نیا ام  ات  ایب ، ام  دزن  میتشگزاب  هنیدم  هب  تفریذپ و  نایاپ  ّجـح  مسارم  یتقو  میوش ، فّرـشم  ّجـح  هب  میهاوخ  یم  میتسه ، شیرق  زا  ام 
.مینک ناربج  ار  وت  ییاریذپ 

دز ار  نزریپ  دش ، ربخاب  نایرج  زا  دمآ و  نزریپ  نآ  رهوش  هک  یماگنه  دندرک ، تکرح  هّکم  يوس  هب  دـنتفگب و  نیا  ناراوگرزب  نآ 
.درزآ ار  وا  و 

ار وا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  دش ، رهـش  دراو  هدش و  هنیدم  مزاع  دیدرگ ، رقف  راچد  دش و  دب  نزریپ  لاح  تشذـگ ، زور  دـنچ 
هیلع نیـسح  ماما  دزن  ار  وا  یـصخش  هارمه  هب  هاـگنآ  دومرف ، اـطع  يو  هب  راـنید  رازه  هداد و  وا  هب  دنفـسوگ  رازه  داد  روتـسد  دـید ،
رفعج نب  هَّللادبع  دزن  یصخش ، هارمه  هب  سپـس  دومرف ، اطع  وا  هب  الط  دنفـسوگ و  دادعت  نامه  هب  زین  ترـضح  نآ  داتـسرف ، مالـسلا 

.دومن (1) اطع  وا  هب  رادقم  نامه  هب  زین  وا  داتسرف ،

-------------------------------------

.139 هّمهملا : لوصف  ، 348/43 راونألا : راحب  ، 559/1 هّمغلا : فشک  341/43 ح 15 ، راونألا : راحب  ، 16/4 بقانملا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دنیوگ هملس  ُّما  يرصب و  نسح  تسا : هدمآ  راونألا » راحب   » باتک رد   ( 9  / 921

، دندش بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشراوگرزب  ّدـج  تمدـخ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
.دندومن یم  هیبش  یبلک  هیحد  هب  ار  وا  و  دندیدرگ ، یم  لیئربج  فارطا  رد  راوگرزب  ود  نآ  دوب ، ترضح  نآ  روضح  رد  زین  لیئربج 

رد رانا  کی  ِهب و  کی  بیـس ، کی  دـندید  هاگان  درک ، یم  هراشا  شتـسد  هب  دـهدب  يزیچ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننامه  لیئربج ،
.تسوا تسد 

ناشراوگرزب ّدج  يوس  هب  و  دیـشخرد ، ناشکرابم  هرهچو  هدـش ) لاحـشوخ  اهنآ  و  ، ) داد راوگرزب  ود  نآ  هب  ار  اه  هویم  نآ  لیئربج 
.دندیود

: دومرف نانآ  هب  دییوب و  تفرگ ، ار  اه  هویم  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.تسارتهب دیورب  ناتردپ  دزن  هب  ادتبا  رگا  و  دیورب ، ناتردام  يوس  هب  اه  هویم  نیا  اب 

هویم نآ  زا  دنتفاتش و  شیوخ  یمارگ  نیدلاو  روضح  هب  و  دنداد ، ماجنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  رما  راوگرزب  ود  نآ 
.دندومرف لوانت  اه  هویم  نآ  زا  یگمه  دش و  هفاضا  اهنآ  عمج  هب  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دندروخن  اه 

ایند زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیاات  دش  یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  دـندومرف و  یم  لیم  اه  هویم  نآ  زا  هتـسویپ  نانآ 
.دومرف تلحر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیا رد  تفر ، ایند  زا  مردام  هک  نیا  ات  دشن ، مک  اه  هویم  نآ  زا  يزیچ  دوب  هدنز  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مردام  هک  ییاهزور  نآ  رد 
هب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یتقو  دوب ، یقاب  ِهب  بیـس و  دوب  تایح  دیق  رد  ماراوگرزب  ردپ  هک  ینارودرد  و  دش ، دوقفم  رانا  عقوم 

.دنام یقاب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مردارب  دزن  تلاح  نامه  هب  بیس  دش و  دوقفم  زین  ِهب  دیسر ، تداهش 

، دنتـسب نم  يور  ار  بآ  ـالبرک  رد  هک  یعقوم  نآ  اـت  دوـب  نم  دزن  بیـس  تشگ  دیهـش  مومـسم و  متـس  رهز  هب  ترـضح  نآ  یتـقو 
نم رب  شطع  هک  یماگنه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نیقی مدروخ و  بیـس  نآ  زا  تفرگ  تّدـش  نم  شطع  یتقو  تسـشن  یم  ورف  میگنـشت  شتآ  میدـییوب و  یم  ار  بیـس  نآ  درک  هبلغ 
.دش مهاوخ  دیهش  هک  مدرک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

يوب دیسر  تداهش  هب  ترضح  نآ  یتقو  دومرف ، ار  بلطم  نیا  شتداهش  زا  شیپ  ترـضح  نآ  مدینـش ، مردپ  زا  ار  نانخـس  نیا  نم 
.دیزو یم  شهاگلتق  زا  بیس  نآ 

هب نم  یتـقو  دوب ، یقاـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  سپ  ناـنچمه  نآ  يوـب  متفاـین ، نآ  زا  يرثا  یلو  متفر  بیـس  نآ  لاـبند  هب  نم 
.دیزو یم  شکرابم  ربق  زا  نآ  يوب  مدش  بایفرش  شربق  ترایز 

.ًاصلخم ناک  اذإ  هدجی  ّهنإف  رحسلا ، تاقوأ  یف  کلذ  سمتلیلف  ربقلل  نیرئازلا  انتعیش  نم  کلذ  دارأ  نمف 

اریز دوش ، فّرشم  ترضح  نآ  ترایز  هب  رحس  ماگنهرد  دیاب  دوش  دنم  هرهب  نآ  شوخ  يوب  زا  دهاوخب  ام  رئاز  نایعیـش  زا  سک  ره 
.دنک (1) یم  ساسحا  ار  نآ  يوب  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  یعقوم  نینچ  رد  صالخا  يور  زا  رگا 

-------------------------------------

: دنیوگ یم  عفاروبا  ساّبع و  نبا  دسیون : یم  دوخ  یلاما »  » رد راّفح  حتفلاوبا   ( 10  / 922

کشم و زا  رپ  هک  یگنر  خرـس  نیرولب  ماج  اب  لیئربج  هاگان  میتشاد ، روضح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  ام 
یم یمارگ  هیده  نیا  اب  ار  امش  دناسر و  یم  مالس  امـش  رب  دنوادخ  امـش ! رب  مالـس  دومن : ضرع  شترـضح  هب  دمآ ، دورف  دوب ، ربنع 

كرابم ناتـسد  رد  ار  نیرولب  ماج  هاگنآ  ، ) یهدب مالـسلا  امهیلع  شدـنزرف  ود  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  هیدـه  نیا  هدومرف  و  دراد ،
(. تشاذگ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

: تفگ حیصف  ینابز  اب  هاگنآ  تفگ ، ربکا » هَّللا   » هبترم هسو  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » هبترم هس  تفرگ  رارق  ربمایپ  ناتسد  رد  نیرولب  ماج  یتقو 

91/45 ح 31. راونألا : راحب  ، 391/3 بقانملا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1519 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_447_1
http://www.ghaemiyeh.com


448 ص :

؛  (1) یقْشَِتل » َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط ×  ِمیحَّرلا ×  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. یتفا تمحز  هب  هک  میداتسرفن  ورف  وترب  ار  نآرق  ام  ام )! لوسر  يا   ) هط .رگشیاشخب  هدنشخب  دنوادخ  مانب  »

كرابم ناتسد  رد  ماج  نآ  یتقو  داد ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  هاگنآ  دییوب ، ار  نیرولب  ماج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
: تفگ تفرگ ، رارق  مالسلا  هیلع  یلع 

 . (2) ُُهلوُسَرَو »...  ُهَّللا  ُمُکُّیلَو  امَّنِإ   » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ار زامن  هک  اه  نامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسا و  ادخ  اهنت  امش  ّیلو  تسرپرس و  .رگشیاشخب  هدنشخب  دنوادخ  مانب  »
«. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب 

: تفگ تفرگ  رارق  ترضح  نآ  كرابم  تسد  رد  ماج  نآ  یتقو  داد ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دییوب و  ار  نآ  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

 . (3) ِمیظَْعلا »...  ِأَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی ×  َّمَع  × ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. گرزب ربخ  زا  دنسرپ ؟ یم  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  زا  اهنآ  .رگشیاشخب  هدنشخب  دنوادخ  مانب  »

ترـضح نآ  كرابم  تسد  رد  ماج  نآ  یتقو  داد ، رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رایتخا  رد  دـییوب و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
: تفگ تفرگ  رارق 

؛  (4) یبْرُْقلا » ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسأ  ُْلق ال   » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

لها  ) نادنواشیوخ نتـشاد  تسود  زج  مهاوخ  یمن  امـش  زا  متلاسر  رب  یـشاداپ  چـیه  نم  وگب : .رگـشیاشخب  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  »
(«. متیب

هیآ 1 و 2. هط ، هروس  - 1
هیآ 55. هدئام ، هروس  - 2
هیآ 1 و 2. أبن ، هروس  - 3

هیآ 23. يروش ، هروس  - 4
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: تفگ تشگزاب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  تسد  هب  نیرولب  ماج  نآ  هاگنآ 

؛  (1) ِضْرَْألاَو » ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللَا   » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

«. تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  .رگشیاشخب  هدنشخب  دنوادخ  مانب  »

ورف نیمز  هب  لاعتم  دنوادخ  تردق  هب  ای  تفر  نامـسآ  يوس  هب  ماج  نآ  ایآ  هک  میدـشن  هّجوتم  ام  نایرج ، نیا  زا  سپ  دـیوگ : يوار 
.تفر (2)

-------------------------------------

: هدش تیاور  باحصا  زا  یخرب  تافیلأت  رد  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   ( 11  / 923

ماما دمآ ، نم  دزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  دیوگ : یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس ، ُّما 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  فرط  ود  رد  هداز  اقآ  ود  نآ  دـندمآ ، شترـضح  رـس  تشپ  زین  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

.دنتسشن ملسو 

پچ يوناز  يورار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسار و  يوناز  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يا تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  هاگان  دیسوب  یم  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  یهاگ  نسح و  ماما  یهاگ  ترـضح  دناشن ، شیوخ 

؟ يراد یم  تسود  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ایآ  ادخ ! لوسر 

: دومرف

.ینیع اتّرقو  ایندلا  نم  ياتناحیر  امهو  امهّبُحا  فیک ال  و 

.دنتسه نم  نامشچرون  ایند و  زا  نم  هرهب  نانآ  هک  یتروص  رد  مشاب  هتشادن  تسود  هنوگچ 

.ینک ربص  دیاب  وت  هک  هتفرگ  ّقلعت  يزیچ  هب  نانآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  ّتیشم  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : لیئربج 

؟ یتیشم هچ  مردارب ! دومرف :

دروم رد  و  دور ، ایند  زا  هتشگ و  مومسم  متس  رهز  اب  وا  هک  هدز  مقر  نینچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  دنوادخ  ّتیـشم  تفگ : لیئربج 
مقر نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هیآ 35. رون ، هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نسح و تنادنزرف  يارب  یهاوخ  یم  رگا  دراد ، باجتسم  یئاعد  يربمایپ  ره  انامه  ددرگ ، یم  ادج  ندب  زا  شکرابم  رس  هک  هدروخ 
هنگ تعافش  يارب  يا  هریخذ  تبیصم  نیا  یهاوخب  رگا  و  دنبای ، تاجن  ندش  دیهـش  مومـسم و  زا  ات  نک  اعد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 

.دوب دهاوخ  زیخاتسر  زور  رد  تّما  زا  ناراک 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

یـضقیو ، یتُّما نم  هاصعلا  یف  یتعافـشل  هریخذ  یتوعد  نوکت  نأ  تببحأ  دقو  هدیری ، ام  ّالإ  دیُرا  ال  ّیبر ، مکحب  ضار  انأ  لیئربج ! ای 
.ءاشی ام  َّيدلو  یف  هَّللا 

هریخذ میاعد  هک  مراد  تسود  نم  مهاوخ ، یمن  دهاوخب  وا  هچنآ  زج  متـسه ، یـضار  مراگدرورپ  هدارا  مکح و  هب  نم ، لیئربج ! يا 
.دنک (1) مکح  دناد ، یم  حالص  هچ  ره  منادنزرف  ود  دروم  رد  دنوادخ  متما و  زا  ناراک  هنگ  تعافش  يارب  دشاب  يا 

-------------------------------------

: دسیون یم  هّینیسحلا » صئاصخ   » باتکرد هللا  همحر  يرتشوشرفعج  خیش  هَّللا  هیآ   ( 12  / 924

زا یخرب  هکلب  تسیرگن ، یم  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هراومه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یتسار  هب 
: دومرف یم  درک  یم  هبلغ  ترضح  نآ  رب  یگنسرگ  یتقو  تاقوا 

.عوجلا نم  یب  ام  بهذیف  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلا  یلإ  رظنأف  بهذأ 

.دور یم  نیب  زا  نم  یگنسرگ  منک و  یم  هاگن  مالسلا  امهیلع  نینسح  هب  مور و  یم 

تسیرگن و یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هراوـمه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ناـشراوگرزب  ردـپ  راـتفر  دوـب  نـینچمه  و 
.تسا (2) تدابع  دوخ  هک  ترضح  نآ  فیرش  دقرم  هب  ندرک  هاگن  تسا  نینچمه 

-------------------------------------------------

241/44 ح 35. راونألا : راحب  - 1
.239 هّینیسحلا : صئاصخلا  - 2
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مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1523 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_450_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_450_2
http://www.ghaemiyeh.com


451 ص :

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  �هژیو  بقانم  مّود : لصف 

 ، تشرس كاپ  ياوشیپ  �هژیو  بقانم  لئاضف و 

تشهب لها  ناناوج  رورس  دّیس و 

هیلع هللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

---------------------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1524 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1525 
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: مییامن یم  نایب  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  يدادعت  زین  لصف  نیا  رد 

: دیوگ یم  رباج  دسیون : یم  راونألا » راحب   » فیرش باتک  رد   ( 1  / 925

: دومرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ّیلعو ناسحإلا ، نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ّقتـشاو  نوضرألاو ، تاوامـسلا  تماق  هَّللا  ناسحإب  ّنأل  ًانـسح ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  یّمس 
.نسحلا ریغصت  نیسحلاو  هَّللا ، ءامسأ  نم  نامسإ  نسحلاو 

هیلع نیـسح  ماما  مان  .تساجرباپ  اهنیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  ناسحا  هب  انامه  هک  هدش  هدیمان  نسح  تهج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 
.تسا (1) نسح  رّغصم  نیسح  دنتسه و  ادخ  ياه  مان  زا  مان  ود  نسحو  یلع  و  هدش ، ادج  ناسحا »  » زا زین  مالسلا 

----------------------------------------

: دیوگ ریبز  مالغ  رهسم ، تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 2  / 926

، میدرک یم  وگ  تفگ و  تسا  هیبش  ترضح  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نادناخ  زا  یـسک  هچ  هک  نیا  دروم  رد  ام 
هب يرتشیب  تهابش  ربمایپ  نادناخ  زا  یسک  هچ  هک  میوگ  یم  امش  يارب  تفگو : دش  دراو  ریبز  نب  هَّللادبع  ماگنه  نیا  رد 

252/43 ح 30. راونألا : راحب  ، 398/3 بقانملا : تبقنم 3 ،  21 هبقنم : هئام  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1526 
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.تسا ربمایپ  هب  درف  نیرت  هیبش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  تشاد ، ترضح  نآ 

نییاپ ار  وا  ربمایپ  دش ، یم  راوس  ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دـمآ و  یم  دوب  هدجـس  لاح  رد  ربمایپ  هک  مدـید  یم  ار  وا  اهراب  نم 
لخاد و شیاهاپ  نایم  زا  ات  داد  یم  هار  وا  هب  عوکر  لاح  رد  ربماـیپ  هک  مدـید  یم  و  دـمآ ، یم  نییاـپ  شدوخ  هک  نیا  اـت  دروآ  یمن 

.دش یم  جراخ 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.نیملسملا نم  نیتئف  نیب  هب  هَّللا  حلصی  دّیس  اذه  ینبإ  ّنإو  ایندلا ، نم  یناحیر  وه 

حلـص و ار  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاقآ  مدنزرف  نیا  انامه  تسایند ، زا  نم  يوبـشوخ  لگون  وا 
.داد دهاوخ  شزاس 

؛ هّبحی نم  ّبُحاو  هّبُحا  ّینإ  دومرف : هاگنآ 

.مراد (1) تسود  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  یناسک  وا و  نم 

----------------------------------------

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 3  / 927

.هل ًاماظعإ  مالسلا  هیلع  نسحلا  يدی  نیب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مّلکت  ام 

.تفگ (2) یمن  نخس  وا  ربارب  رد  زگره  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مارتحا  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

----------------------------------------

: دیوگ قاحسا  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  بقانم »  » باتک رد   ( 4  / 928

.مراد یتجاح  وت  هب  نم  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  نایفسوبا  يزور 

؟ یتجاح هچ  دومرف : ترضح 

.دسیونب يدادرارق  ام  نایم  ات  ییامن  تساوخرد  وا  زا  میورب ، دّمحم  تیومع  رسپ  دزن  نم  هارمه  هب  تفگ :

لیذ ح 74.  317/43 راونألا : راحب  ، 42 هّیوقلا : ددعلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1527 
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.2 حذ  319/43 راونألا : راحب  ، 401/3 بقانملا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1528 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.تشگ دهاوخن  زاب  نآ  زا  زگره  هک  تسا  هتسب  ینامیپ  رارق و  وت  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومعرسپ  نایفس ! وبا  يا 

ربارب رد  دوب  ههام  هدراهچ  یکدوک  هکزین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، وگ  تفگ و  نیا  دهاش  هدرپ  تشپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.تفر یم  هار  شردام 

هب ات  دیوگ  ینخـس  شّدج  دزن  نم  رطاخ  هب  وگب : كدوک  نیا  هب  دّمحم ! رتخد  يا  تفگ : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نایفـسوبا 
.دنک ییاقآ  يرتهم و  مجع  برع و  رب  نآ ، هلیسو 

لاعتم دنوادخ  سپس  دز ، وا  شیر  رب  يرگید  تسد  ینیب و  رب  یتسد  دمآ ، نایفسوبا  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف تخاس و  ایوگ  نخس  نیا  اب  ار  وا  نابز 

.ًاعیفش نوکأ  یّتح  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  لق : نایفسابأ ! ای 

.مدرگ وت  عیفش  نم  ات  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال  : » وگب وت  نایفسابا ! يا 

: دومرف دید  ار  هرظنم  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یتقو 

َمْکُْحلا ُهاْنیَتآَو   » اّیرکز نب  ییحی  ریظن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  دّمحم  هّیّرذ  نم  دّمحم  لآ  یف  لعج  يذـّلا  هَّلل  دـمحلا 
 . (1) ًاِّیبَص »

رارق ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  زا  يا  هّیرذ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رد  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و 
وا هب  یکدوک  رد  ار  تّوـبن )  ) ناـمرف اـم  و  ) » دـیامرف یم  وا  دروـم  رددـنوادخ  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  اـیرکز  نب  ییحی  ریظن  هک  داد 

(2) میداد .»

----------------------------------------

راکهدـب يو  هب  رانید  رازه  غلبم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  درک  اـعّدا  غورد  هب  يدرم  تسا : هدـمآ  راونـألا » راـحب   » رد  ( 5  / 929
ماما عقاو  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،

هیآ 12. میرم : هروس  - 1
326/43 ح6. راونألا : راحب  ، 6/4 بقانملا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1529 
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ضرع مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  یضاق  حیرش  دنتفر ، یـضاق  حیرـش  دزن  هعفارم  نیا  یپ  رد  نانآ  دوبن ، وا  نویدم  مالـسلا  هیلع  نسح 
؟ يروخ یم  دنگوس  ایآ  درک :

: دومرف ترضح 

.درک مهاوخ  تخادرپ  وا  هب  ار  غلبم  نآ  نم  دروخب  دنگوس  یعّدم  صخش  نیا  رگا 

.تسا راکشآ  ناهن و  ياناد  تسین و  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  قح  هب  وگب : روخب و  دنگوس  تفگ : درم  نآ  هب  حیرش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.ریگب ار  رانید  رازه  مراکبلط و  ار  غلبم  نیا  وت  زا  نم  ادخ ! هب  دنگوس  وگب : هکلب  متفگن ، ار  يدنگوس  نینچ  نم 

.درم اج  رد  داتفا و  نیمز  رب  دزیخرب  شیاج  زا  تساوخ  یتقو  تفرگ ، ار  اهرانید  دروخ و  دنگوس  صخش  نآ 

)؟ دندشن رضاح  یلّوا  دنگوس  نامه  هب  ارچ  هک   ) دندیسرپ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ندروخ ، دنگوس  هوحن  زا  نیرضاح 

: دومرف ترضح 

.هنیمی هبوقع  هنع  بجحیو  دیحوتلا  هکربب  هنیمی  هل  رفغی  دیحوتلاب ، مّلکت  ول  ّهنأ  تیشخ 

غورد مسق  دنوادخ  دیحوت  تکرب  هب  دیوگب  ار  دنگوس  نآ  رگا  مدیـسرت  یم  دوب ، دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  رارقا  ياراد  یلّوا  مسق 
.درذگب (1) شغورد  رفیک  يازس  زا  و  دشخبب ، ار  وا 

----------------------------------------

: هدش تیاور  دسیون : یم  بقانم »  » باتک رد   ( 6 / 930

ییابیز نز  هاگان  دوب ، زامن  لوغشم  ءاوبا (2)  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مّود ، ياوشیپ  يزور 

.327/43 راونألا : راحب  ، 7/4 بقانملا : - 1
.تسا تفاسم  لیم  هنیدم 23  تمس  زا  هفحج  ءاوبا و  نایم  تسا ، هرّونم  هنیدم  هموح  ياهاتسور  زا  یکی  ءاوبا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.يرآ تفگ : يراد ؟ یتجاح  ایآ  دومرف : يو  هب  دومن و  رصتخم  ار  شزامن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تهج  نیدب  دش ، قاتا  دراو 

؟ تسیچ تتجاح  دومرف :

.ییامن لصاح  ارم  دارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  متسه  رهوش  یب  ینز  نم  تفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.کسفنو رانلاب  ینیقرحتال  یّنع  کیلإ 

.نازوسم خزود  شتآ  اب  تدوخ  هارمه  هب  ارم  وش ، رود  نم  زا 

! وش رود  نم  زا  وت ! رب  ياو  : دومرف یم  تسیرگ و  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دومن ، یم  رارصا  رما  نیا  رب  نز 

هیلع نیـسح  ماما  نیح  نیا  رد  تسیرگ ، ترـضح ، نآ  هیرگ  هب  دـید  ار  هرظنم  نیا  نز  نآ  یتقو  تفرگ ، تّدـش  شا  هیرگ  ترـضح 
زا سپ  یکی  شنارای  نآ  زا  سپ  .دش  هیرگ  لوغشم  تسشن و  زین  ترضح  نآ  دننک ، یم  هیرگ  هک  دید  ار  ود  نآ  دش ، دراو  مالـسلا 

.دش دنلب  هیرگ  هب  ادص  هک  نیا  ات  دندرک ، هیرگ  زین  اهنآ  دندش و  دراو  يرگید 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشذگ و  يدایز  تّدم  دنتفر ، یگمه  هتـساخرب و  زین  ترـضح  نارای  دش ، جراخ  نز  نآ  ماگنه  نیا  رد 
.دیسرپ یمن  يزیچ  نایرج  نآزا  شراوگرزب  ردارب  مارتحا 

درک و ردارب  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دومن  هیرگ  هب  عورـش  هتـشگ و  رادیب  هاگان  دوب ، هدیباوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یبش 
؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  تفگ :

.مدید بشما  هک  یباوخ  تهج  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ يدید یباوخ  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

!؟ ینکن فیرعت  یسک  هب  ما  هدنز  نم  ات  هک  میوگ  یم  یطرش  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.میوگ یمن  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم اـشامت  وا  ياـبیز  لاـمج  هب  هک  نارگید  دـننامه  زین  نم  مدـید ، باوخ  رد  ار  فـسوی  ترـضح  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
.مدش نایرگ  مدید  ار  وا  ییابیز  یتقو  مدرک ، یم  شهاگن  دندرک ،

: تفگ درک و  نم  هب  یهاگن  مدرم  نایم  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؟ یُّماو تنأ  یبأب  یخأ ! ای  کیکبی  ام 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  مردارب ! داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و 

زا بوقعی  هک  يزوس  وت ، ندش  ینادنز  دیسر ، وت  هب  وا  بناج  زا  هک  ییاهیراتفرگ  مداتفا ، رـصم  زیزع  رـسمه  فسوی و  دای  هب  متفگ :
.مدش هدز  تفگش  وت ) ییابیکش  ربص و  همه  نیا  زا   ) هتسیرگ و اهنیا  رطاخ  هب  دیشک ، وت  قارف 

.ءاوبألاب هّیودبلا  هأرملا  هیف  اّمم  تبّجعت  اّلهف  تفگ : مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح 

(1) یتسین !؟ تفگشرد  دش  وت  محازم  ءاوبا  رد  هک  يودب  نز  نآ  تمحازم  زا  ارچ 

----------------------------------------

: دیوگ سنا  تسا : هدمآ  راونألا » راحب   » رد  ( 7  / 931

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ، هیده  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  یلگ  هخاش  يزینک ، يزور 

.یتسه دازآ  ادخ  هار  رد  وت  .هَّللا  هجول  هّرح  تنأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يدومن !؟ دازآ  ار  وا  لگ  هخاش  کی  تهج  هب  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  نم 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  تیبرت  نینچ  ار  ام  لاعتم  دنوادخ 

؛  (2) اْهنِم » َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإَو  »

«. دیهدب نآ  زا  رتهب  ار  نآ  خساپ  دش  هتفگ  ّتیحت  امش  هب  هاگره  »

.دوب (3) ادخ  هار  رد  وا  يدازآ  وا ، هیده  زا  رتوکین  و 

----------------------------------------

: هک دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يرابدربو  ملح  هرابرد  هشیاع  نبا  دّربم و  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد زاب   ( 8  / 932

نآ نعل  هب  عورـش  صخـش  نآ  .دـید  دوـب ، شبکرم  رب  راوـس  هک  یلاـح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  ماـش ، لـها  زا  يدرم  يزور 
.داد یمن  خساپ  يو  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یلو  دومن !! ترضح 

340/43 ح 14. راونألا : راحب  ، 14/4 بقانملا : - 1
 . هیآ 86 ءاسن ، هروس  - 2
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: دومرف دومن و  مالس  وا  هب  ودرک  وا  هب  ور  نادنخ  يا  هرهچ  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، تکاس  درم  نآ  یتقو 

انتلمحتـسا ولو  كاندشرأ ، انتدـشرتسا  ولو  كانیطعأ ، انتلأسولو  كانبتعأ ، انتبتعتـسا  ولف  تهّبـش ، کّلعلو  ًابیرغ ، کّنظأ  خیـشلااهّیأ !
نإو كانیوآ ، ًادـیرط  تنک  نإو  كانینغأ ، ًاجاتحم  تنک  نإو  كانوسک ، ًانایرع  تنک  نإو  كانعبـشأ ،  ً اعئاج تنک  نإو  كانلمحأ ،

.کل اهانیضق  هجاح  کل  ناک 

یهاوخب تیاـضر  اـم  زا  رگا  هداد ، خر  یهابتـشاو  هدـش  یمهاـفت  ءوـس  دـیاش  و  یتـسه ، بیرغ  رهـش  نیا  رد  مناـمگ  هب  درمریپ ! يا 
زا رگا  مییامن ، یم  تا  ییامنهار  یهاوخب  ییامنهار  ام  زا  رگا  مینک ، یم  تیاطع  ییامنب  یتساوخرد  اـم  زا  رگا  میهد ، یم  تیاـضر 

رگا مینک ، یم  هیهت  سابل  وت  يارب  یشاب  هنهرب  رگا  میهد ، یم  تیاذغ  یشاب  هنسرگرگا  میهد ، یم  بکرم  وت  هب  یهاوخب ، یبکرم  ام 
.مییامن یم  اور  يراد  یتجاح  رگاو  میهد  یم  تهانپ  يا  هدش  هدنار  رگا  درک ، میهاوخ  تزاین  یب  يدنمزاین ،

دهاوخ رتدـنمدوس  رتهب و  وت  يارب  يدرگرب  یهاوخب  هک  یعقوم  ات  یـشاب  ام  نامهم  یهد و  تکرح  اـم  يوس  هب  ار  دوخ  بکرم  رگا 
.میتسه ناوارف  لاوما  عیفر و  یتلزنم  ماقم و  عیسو ، يا  هناخنامهم  ياراد  ام  هک  ارچ  دوب ،

ادخ هفیلخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : هاگنآ  و  تسیرگ ، دینش  راوگرزب  نآ  زا  ار  زیمآرهم  نانخس  نیا  یماش  درم  نآ  هک  یماگنه 
قلخ نیرت  نمشد  تردپ  وت و  نم ، دزن  لاح  ات  .دهد  رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  دنوادخ  یتسه ، وت  نیمز  رد 

.دیتسه ادخ  هدیرفآ  نیرت  بوبحم  نونکا  مه  یلو  دیدوب ؛ ادخ 

نآ ناـمهم  دوب  هنیدـم  رد  هک  یعقوـم  اـت  وا  داد ، تکرح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هناـخ  يوـس  هب  ار  شبکرم  تفگب و  نیا  درم  نآ 
.تشگ (1) تمصع  نادناخ  ّتبحم  هب  دقتعم  هلیسو  نیدب  و  دوب ، ترضح 

----------------------------------------

(. توافت یکدنا  اب   ( 561/1 هّمغلا : فشک  ، 344/43 راونألا : راحب  ، 19/4 بقانملا : - 1
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: دسیون یم  هّمغلا » فشک   » باتک رد  هللا  همحر  یلبرا  هماّلع   ( 9  / 933

یتجاح ضرع  هدـش و  بایفرـش  شترـضح  تمدـخ  یـصخش  يزور  هک : دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شـشخب  مرک و  هلمج  زا 
.دومن

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ّلجوّزع هَّللا  تاذ  یف  ریثکلاو  هلهأ ، تنأ  امب  کلین  نع  زجعت  يدیو  ّيدل  ربکی  بجی  امب  یتفرعمو  َّيدل ، مظعی  کلاؤس  ّقح  اذه ! ای 
.تلعف کبجاو  نم  هفّلکتأ  امب  مامتهإلاو  لافتحإلا  هنؤم  یّنع  تعفرو  روسیملا ، تلبق  نإف  كرکشل ، ءافو  یکلم  یف  امو  لیلق ،

زا نم  تسد  تسا ، گرزب  نم  شیپ  یتسه  نآ  دـنمزاین  وت  هچنآ  هب  نم  تخانـش  تسا و  گرزب  نم  دزن  وت  تساوخرد  قح  ینـالف !
رکش يارب  هک  رادقم  نآ  نم  کلم  رد  و  كدنا ، یلاعت  قح  تاذ  رد  رایسب  هک  یلاح  رد  هاتوک ، ینآ  راوازسوت  هک  يوزرآ  ندناسر 

نودـب هک  يرادرب  ار  نآ  ندروآ  مهارف  تمحز  نم  زا  يریذـپب و  تسا  رّـسیم  نم  يارب  ار  هچنآ  رگا  تـسین ، دوـجوم  دـنک  اـفو  وـت 
!؟ مهد یم  ماجنا  مروآرب ، ار  وت  زاین  تمحز 

ینک عنم  هچنآ  رب  مرازگـساپس و  وت  تیانع  هّیطع و  ياربو  مریذـپ ، یم  ار  كدـنا  ياـطعا  ناـمه  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :
.مریذپ یم  ار  ترذع 

، دش مهرد  رازه  دصیس  دومن و  هبساحم  وا  دنک ، هبساحم  ار  دوخ  یفرـصم  رادقم  ات  تساوخ  ار  دوخ  لیکو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: دومرف ترضح 

.روایب ار  مهرد  رازه  دصیس  زا  دازام 

.تخاس رضاح  مهرد  رازه  هاجنپ  وا 

؟ يدرک راک  هچ  دوب  وت  دزن  هک  يرانید  دصناپ  نآ  دومرف :

.تسا نم  دزن  تفگ :

.نک رضاح  زین  ار  اهنآ  دومرف :

ار اهنیا  ات  رواـیب  یلاّـمح  دومرف : داد و  درم  نآ  هب  ار  اـهرانید  اـهمهرد و  همه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دومن ، رـضاح  ار  همه  لـیکو 
.درادرب

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.داد نالاّمح  هب  ترُجا  ناونع  هب  ار  دوخ  كرابم  يادر  ترضح  دنرادرب ، ار  اه  مهرد  اهرانید و  نآ  ات  دروآ  لاّمح  رفن  ود  درم  نآ 

! دنامن یقاب  مه  مهرد  کی  یتح  ام  دزن  ادخ ! هب  دنگوس  دنتفگ : ترضح  نامالغ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.میظع ٌرجأ  هَّللا  دنع  یل  نوکی  نأ  وجرأ  یّنکل 

.مشاب (1) هتشاد  یگرزب  شاداپ  هک  مراد  دیُما  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  زا  نم  نکیلو 

----------------------------------------

: هدش لقن  دسیون : یم  هّیوقلا » ددعلا   » باتک رد  یّلح  هماّلع  ردارب  یّلح ، نیدلا  یضر  خیش  ( 10  / 934

قح هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  نانمؤم ! ریما  دنزرف  يا  درک : ضرع  دش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  كرابم  رـضحم  یـصخش 
منمشد زا  هدومن ! تیانع  وت  هب  وا -  يوس  زا  تسا  یماعنا  هکلب  یـسک –  تعافـش  نودب  ار  تیالو ) تماما و   ) تمعن نیا  هک  یـسک 
كدوک هب  هن  دـنک و  یم  مارتحا  گرزب  درمریپ  هب  هن  دـیامن ، یم  متـس  هلیح و  مدرم ، هب  هک  تسا  ینمـشد  وا  هک  ارچ  يریگب ، ماقتنا 

.مّحرت راوخریش 

: دومرف وا  هب  هاگنآ  تسشن ، تساخرب و  دینش  ار  صخش  نآ  نخس  یتقو  دوب ، هدرک  هیکت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ هنم کل  فصتنأ  یّتح  کمصخ  نم 

؟ مریگب ماقتنا  تیارب  وا  زا  ات  تسیک  وت  نمشد 

.زاین رقف و  تفگ :

: دومرف شیوخ  مداخ  هب  هدرک و  دنلبرس  سپس  تخادنا ، ریز  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  یتاظحل  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: هّیوقلا ددـعلا   » رد هللا  همحر  یّلح  راوگرزب  ملاـع  ار  تیاور  نیا  ریظن  لیذ ح 20 .  347/43 راونألا : راحب  ، 558/1 هّمغلا : فشک  - 1
.تسا هدرک  لقن  29 ح 19 »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.روایب تسوت ، دزن  يدوجوم  هچنآ 

.تخاس رضاح  مهرد  رازه  دصناپ  تفر و  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! هدب دنمزاین  صخش  نآ  هب  ار  غلبم  نیا  همه 

: دومرف درک و  وا  هب  ور  هاگنآ 

؛ ًامّلظتم هنم  ینتیتأ  ام  ّالإ  ًارئاج  کمصخ  كاتأ  یتم  ّیلع  اهب  تمسقأ  یّتلا  ماسقألا  هذه  ّقحب 

یهاوخداد ایب و  نم  دزن  دمآ ، وت  يوس  هب  نمـشد  نیا  عقوم  ره  مهد ! یم  دنگوس  يداد ، نم  هب  هک  ییاهدنگوس  نامه  قح  هب  ار  وت 
.نک (1)

----------------------------------------

: دسیون یم  دوخ  ریسفت  رد  یفوک  میهاربا  نب  تارف  راوگرزب  خیش   ( 11  / 935

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نخس ات  نک  ینارنخس  زیخرب و  مرسپ ! دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  يزور 
.مونشب ار  وت 

؟ مشک یم  تلاجخ  امش  زا  هک  یتروص  رد  میوگب  نخس  امش  رضحم  رد  نم  هنوگچ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

رد دوخ  درک و  عمج  ار  شنادنزرفو  هداوناخ  همه  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دونشب ار  شدنزرف  نخس  ات  دش  ناهنپ  يا  هشوگ 

: دومن داریا  ار  ابیز  نانخس  نیا  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ریغب فورعملا  هیاغ ، ریغب  فوصوملا  هبـصنم ، ریغب  قلاخلا  قلخلا ، هفلک  ریغب  مئاقلا  نیوکت ، ریغب  مئادلا  هیبشت ، ریغب  دحاولا  هَّللدـمحلا 
.هتردقل باقرلا  تعضخو  هتّزعل ، لوقعلا  تلهذو  هتبیهل ، بولقلا  تعدو  مدقلا ، یف  ًامیدق  لزی  مل  زیزعلا  هّیدودحم ،

مهنم مهولا  موقیالو  هتمظع ، هنُِکل  مهنم  نوفـصاولا  حـصفیالو  ، هلالج هنک  ساـنلا  غلبیـالو  هتوربج ، غلبم  رـشب  بلق  یلع  رطخی  سیلف 
رّکفتلا لهأ  الو  اهبابلأب ، ءاملعلا  هغلبتالو  هببساضم ، یلع  رّکفتلا  یلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.ریبخلا فیطللا  وهو  راصبألا  هکردتالو  راصبألا  كردی  هفصیال ، ِّدحلاب  يّذلا  هب  هقلخ  ملعأ  اهروُما ، ریبدتب 

.مکلو یل  میظعلا  هَّللا  رفغتسأو  اذه  یلوق  لوقأ  ًارفاک ، ناک  هنم  جرخ  نمو  ًانمؤم ، ناک  هلخد  نم  باب  ًاّیلع  ّنإف  دعب ، اّمأ 

نودب ار  شنیرفآ  تسا ، هدوب  نیوکت  نودب  هک  یمیاد  دنوادخ  دوش ، یمن  هیبشت  ودب  يزیچ  هک  تسازس  ار  يا  هناگی  يادخ  ساپس 
يزیزع دودحم ، ریغ  هب  فورعم  دوش ، یم  فصو  تیاغ  نودب  تسا ، هدننیرفآ  تّقشم  هنوگ  چیه  نودب  تسا و  هتـشاد  اپرب  تمحز 
نتورف وا  تردق  ربارب  رد  اهندرگ  و  ناریح ، وا  تّزع  زا  اهدرخ  و  سرت ، رد  وا  لالج  تبیه و  زا  اهلد  هک  مَِدق  رد  یمیدق  یگـشیمه ،

.تسا

زا نارگـشیاتس  و  دـنرادن ، ار  وا  لـالج  تیعقاو  هنک و  هب  ندیـسر  ناوت  مدرم  و  دـباین ، هار  يدـحا  لد  رد  وا  توربج  یگرزب  هزادـنا 
.دنرادن ار  وا  رد  رّکفت  يارای  نانآ  لایخ  و  ناوتان ، وا  تمظع  ّتیعقاو  هنک و  فیصوت 

تسا یسک  وا  قلخ  نیرتدنمشناد  .دندرگن  هاگآ  وا  روُماریبدت  زا  نادنمشیدنا  نارّکفتم و  و  دنسرن ، وا  هب  شیوخ  درخ  اب  نادنمشناد 
.تسا هاگآ  فیطل و  وا  دنرادن و  ار  وا  كرد  يارای  اهمشچ  دنک و  یم  كرد  ار  نامشچ  وا  دنکن ، فیصوت  ّتیدودحم  اب  ار  وا  هک 

نیا نم  تسا ، رفاـک  ددرگ  جراـخ  نآ  زا  هک  ره  نمؤم و  دوش  دراو  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  يرد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـنامه  دـعب ، اـّما 
.مبلط یم  شزرمآ  امش  مدوخ و  يارب  گرزب  دنوادخ  زا  میوگ و  یم  ار  دوخ  نخس 

: دومرف دیسوب و  ار  شدنزرف  مشچ  ود  نایم  تساخرب و  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترضح  ماگنه ، نیا  رد 

؛  (1) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

(2) تساناد .» اونش و  دنوادخو  دنا  هتفرگ  تلیضف )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانآ  »

----------------------------------------

هیآ 34. نارمع ، لآ  هروس  - 1
350/43 ح 24. راحب : 79 ح 26 ، تارف : ریسفت  - 2
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464 ص :

: هدش تیاور  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد  ( 12  / 936

.دنیامن هیبنت  ار  وا  ات  داد  روتسد  ترضح  دوب ، تازاجم  راوازس  هک  دوب  هدش  یلمع  بکترم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامالغ  زا  یکی 

«. مدرم يایاطخ  زا  ناگدنرذگرد  « ؛  (1) ِساَّنلا » ِنَع  َنیفاْعلاَو  ! » نم يالوم  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  مالغ  نآ 

.متشذگ وت  مرج  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  « ؛  (2) َنینِسْحُْملا » ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ! » نم يالوم  تفگ : مالغ 

؛ کیطُعا تنک  ام  فعض  کلو  هَّللا ، هجول  ّرح  تنأ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.مداد (3) رارق  دوب ، هچنآ  ربارب  ود  ار  وت  يرمتسم  و  مدرک ، دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت 

----------------------------------------

ماما رقاب و  ماما  منارورس  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم  دسیون : یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالسإلا  هقث   ( 13  / 937
: دندومرف هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  قداص 

دندش دراو  یهورگ  هاگان  تشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شراوگرزب  ردپ  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
.میراد راک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تراوگرزب  ردپ  اب  دّمحم ! ابا  يا  دنتفگ : و 

؟ تسیچ ناتراک  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.میسرپب وا  زا  یلاوئس  میهاوخ  یم  دنتفگ :

.دییوگب نم  هب  تسیچ ؟ ناتلاوئس  دومرف :

و درک ، هقحاسم  يا  هرکاب  رتخد  اب  تساخرب و  دتفا  ورف  شندب  ترارح  هک  نآ  زا  شیپ  سپس  دش ، رتسبمه  شرسمه  اب  ینز  دنتفگ :
؟ تسیچ هلأسم  نیا  رد  امش  رظن  دش ، رادراب  رتخد  نآ  و  تخیر ، وا  محر  رد  ار  هفطن 

تأطخأ نإو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نم  ّمث  هَّللا  نمف  تبصأ  نإف  لوقأو ، اهل ، نسحلاوبأو  هلـضعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.هَّللا ءاش  نإ  ئطُخا  نأ ال  وجرأف  یسفن ، نمف 

هیآ 134. نارمع ، لآ  هروس  - 1

هیآ 134. نارمع ، لآ  هروس  - 2
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.تسا هدش  لقن  زین  « 131 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   » رد تیاور  نیا  . 352/43 راونألا : راحب  - 3
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465 ص :

شخساپ رگا  مهد ، یم  ار  نآ  خساپ  نم  لاح  نیع  رد  دیآ ، یمرب  نآ  هدهع  زا  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  هک  تسا  یلکـشم  هلأسم 
مراد دیُما  هّتبلا  دشاب ، یم  مدوخ  بناج  زا  متفگ ! هابتـشا  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریماو  ادخ  بناج  زا  متفگ  تسرد  ار 

.میوگن هابتشا  دنوادخ  تساوخ  هب  هک 

، دش دهاوخن  دـّلوتم  تراکب  هدرپ  نتفر  نیب  زا  اب  زج  هّچب  هک  ارچ  دـنریگ ، یم  نز  نآ  زا  ار  هرکاب  رتخد  نآ  هّیرهم  تصرف  نیلّوا  رد 
یتقو دـنک ، نامیاز  رتخد  نآ  اـت  دـنوش  یم  رظتنم  دـعب  هدـش ، هنـصحم  ياـنز  بکترم  وا  هک  ارچ  دوش ، یم  راسگنـس  نز  نآ  سپس 

.دننز یم  هنایزات  هدرک و  يراج  دح  رتخد  نآرب  و  دنهد ، یم  هفطن  بحاص  هب  ار  هّچب  درک  نامیاز 

.دندرک رادید  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  هدش و  صخرم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  زا  اهنآ  دومرف : ترضح 

ار نایرج  نانآ  داد ؟ امـش  هب  یخـساپ  هچ  وا  و  دیدیـسرپ ؟ هچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  امـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
.دنداد حیضوت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؛ ینبا لاق  اّمم  رثکأ  اهیف  يدنع  ناک  ام  لوؤسملا  یّننأ  ول 

.متشادن (1) تفگ  امش  هب  مدنزرف  هچنآ  زا  رتشیب  یخساپ  دیدیسرپ  یم  ار  هلأسم  نیا  مه  نم  زا  رگا 

----------------------------------------

: دسیون یم  میقتسملا » طارص   » باتک رد   ( 14  / 938

درک و نیرفن  وا  رب  ترضح  دومن ، بس  ار  شراوگرزب  ردپ  دوخ و  هدومن و  یتشرد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هّیُما  ینب  زا  یـصخش 
.تخیر ششیر  ياهوم  دش و  نز  دومن و  نوگرگدار  وا  ّتیسنج 

وفع تساوخرد   ) تسیرگ و رما  نیا  رب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  شنز  تفر ) وا  يوربآ  و  ، ) دش شخپ  اج  همه  رد  رما  نیا 
.تشگرب (2) یلّوا  تلاح  هب  وا  دناوخ ، ار  لاعتم  يادخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دومن ،)

----------------------------------------

426/18 ح1. هعیشلا : لئاسو  352/43 ح 30 ، راونألا : راحب  202/7 ح1 ، یفاکلا : - 1
.177/2 میقتسملا : طارصلا  - 2
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466 ص :

ِهارمه دندمآ ، دورف  يا  هدیکـشخ  يامرخ  تخرد  ریز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  تسا : هدـمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 15  / 939
.میدروخ یم  تشاد  امرخ  تخرد  نیا  رگا  تفگ : درک و) وزرآ  نینچ   ) ترضح

.دندرک (1) لیم  اهنآ  داد و  راب  امرخ  هتشگ و  زبس  تخرد  يروف  دناوخ  ار  شراگدرورپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

----------------------------------------

هدنکفا و هیاس  شترـضح  رب  يا  هدنرپ  هک  مدید  یکدوک  نارود  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگ : يردخ  دیعـسوبا  ( 16  / 940
.دهد (2) یم  باوج  هدنرپ  نآو  دناوخ  یم  ار  هدنرپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مدید 

----------------------------------------

: دیوگ نیریس  نب  دّمحم  دسیون : یم  یفطصملا » هراشب   » باتک رد  يربط  نیدلا  دامع   ( 17  / 941

نیمه هب  دـش  رامیب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای  نایاپ  لمج  گنج  یتقو  دـنتفگ : یم  هک  مدینـش  هرـصب  لها  ناـگرزب  زا  يا  هّدـع  زا  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ور  نیا  زا  دوش ، رضاح  هعمج  زامن  رد  تسناوتن  تهج ،

.نک ینارنخس  مدرم  يارب  دجسم و  رد  ورب  مرسپ !

هدرک و دمح  ار  يادخ  تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  یتقو  دـش ، دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هدـمآ و  مهدرگ  دجـسم  رد  مدرم 
: دومرف هاگنآ  داتسرف ، دورد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  داد و  یهاوگ  یلاعت  يراب  یگناگی  رب  دومن و  شیاتس 

ّالإ ًائیش  انّقح  نم  دحأ  انـصقنیال  هَّللا  میأو  هیحوو ، هباتک  انیلع  لزنأو  هقلخ ، یلع  انافطـصاو  هّوبنلاب (3) ،  انراتخا  هَّللا  ّنإ  سانلا ! اـهّیأ 
ّالإ هلود  انیلع  نوکتالو  هترخآ ، لجآو  هایند  لجاع  یف  هّقح  نم  هَّللا  هصقنی 

.177/2 میقتسملا : طارصلا  - 1
232/3 ح 12. زجاعملا : هنیدم  166 ح6 ، همامإلا : لئالد  100 ح2 ، تازجعملا : رداون  - 2

«. هسفنل انراتخإ  : » تسا هدمآ  نینچ  راونألا » راحب   » رد - 3
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467 ص :

 . (1) ٍنیح » َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو   » هبقاعلا انل  تناک 

ار دوخ  باتک  یحو و  و  دیزگرب ، دوخ  ناگدنب  رب  ار  ام  و  دومرف ، رایتخا  نتـشیوخ ) يارب   ) تلاسر هب  ار  ام  دـنوادخ  انامه  مدرم ! يا 
صقان ار  وا  قح  ترخآ  رد  اـیند و  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زج  دـنک  یمن  بصغ  ار  اـم  قح  یـسک  ادـخ ! هب  دـنگوس  دروآ ، دورف  اـم  رب 
«. دینش دیهاوخ  یتّدم  زا  سپ  ار  شربخ   » هک دوب  دهاوخ  ام  ِنآ  زا  تبقاع  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  یتلود  ام  رب  و  درک ، دهاوخ 

شراوگرزب ردپ  كرابم  عمس  هب  ترضح  ینارنخـس  .تفرگ  رارق  مدرم  عمج  رد  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ 
دـیامن و لرتنک  ار  دوخ  کشا  تسناوتن  ّتبحم  زا  درک و  شزیزع  دـنزرف  رب  زیمآرهم  یهاگن  دـمآ ، شیمارگ  ردـپ  دزن  یتقو  دیـسر ،
دیـسوب و ار  شمـشچ  ود  نایم  دناوخ و  دوخ  رانک  هب  ار  شدنزرف  سپـس  دش ، يراج  شیابیز  هرهچ  رب  شکرابم  ناگدـید  زا  کشا 

: دومرف

: دومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  داب ! تیادف  مردام  ردپ و 

؛  (2) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

(3) تساناد .» اونش و  دنوادخو  دنا  هتفرگ  تلیضف )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانآ  »

----------------------------------------

: دسیون یم  همامإلا » لئالد   » باتک رد  يربط   ( 18  / 942

ادخ لوسر  شراوگرزب  ردپ  تدایع  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  هارمه  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
: درک ضرع  دیدرگ ، ترضح  نآ  تلحر  هب  رجنم  هک  يرامیب  نامه  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  دمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ يراذگ یمن  ثرا  هب  يزیچ  مدنزرف  ود  نیا  هب  ادخ  لوسر  يا 

 . هیآ 88 هروس ص ، - 1
هیآ 34. نارمع ، لآ  هروس  - 2

.355/43 راونألا : راحب  ، 11/4 بقانملا : ، 263 یفطصملا : هراشب  - 3
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468 ص :

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.يدوجو یتأرج  هلف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  اّمأو  يددؤسو ؛ یتبیه  هلف  مالسلا ، هیلع  نسحلا  اّمأ 

یم ثرا  هب  ار  مششخب  تأرج و  مالسلا  هیلع  نیسح  ( مدنزرف  ) يارب ار و  مدوخ  يرورـس  تبیه و  مالـسلا  هیلع  نسح  مدنزرف )  ) يارب
.مراذگ (1)

----------------------------------------

: دیوگ هملس  نب  ریثک  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 19  / 943

لسع یگنس ، زا  دوبن ) شیب  یکدوک   ) هک مدید  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نارود 
شترضح هب  ار  نایرج  هتشگ و  بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  هدرک و  بّجعت  .دروآ  یم  نوریب  يدیفس 

.مدناسر

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.هضرأ یف  ضرألا  لهأو  هئامس ، یف  ءامسلا  لهأ  هعیطیو  نیتئف  نیب  هب  هَّللا  حلصی  دّیس ، نبا  دّیس  ّهنإو  اذه ؟ ینبال  نورکُنتأ 

هورگ ود  نایم  رد  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  تساقآ ، دـنزرف  اقآ و  وا  هک  یتروص  رد  دـیوش ؟ یم  رکنم  مدـنزرف  رب  ار  يراـک  نینچ  اـیآ 
.دنرب (2) یم  نامرف  وا  زا  نیمز  رد  نیمز ، نانکاس  نامسآ و  رد  نامسآ ، لها  دنک ، یم  رارقرب  یتشآ 

----------------------------------------

: دیوگ هتابن  نب  غبصا  دسیون : یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد  یسوط  نیدلا  دامع   ( 20  / 944

مدش هّجوتم  دنتشاد ، روضح  زین  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میالوم  رضحم 
.درگن یم  شنادنزرف  هب  قیمع  یهاگن  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

مالعإ ح 122 ،  77/1: لاصخلا ، 516/1 هّمغلا : فـشک  ، 105 یمزراوخ : لـتقم  ، 156 نیظعاوـلا : هضور  68 ح6 ، همامإلا : لـئالد  - 1
لقن دـّلجم  نیمه  ح 915  رد ص 439  ثیدـح  نیا  . 396/3 بقانملا : ح 52 ، و 293  ح 10   263/43 راونألا : راـحب  ، 211 يرولا :

.دیدرگ
165 ح 5. همامإلا : لئالد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ارچ  ) دناسرب ناتیوزرآ  هب  امـش  دروم  رد  ار  اهنآ  اهنآ و  هرابرد  ار  امـش  و  دنادرگ ، كرابم  وت  رب  ار  تناناوج  دنوادخ  مدرک ، ضرع 
)؟ دیتسه راوگرزب  ود  نیا  هّجوتم  قیمع  فرژ و  نینچ 

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ضرع ترـضح  نآ  هب  تشگزاب  ماگنه  مدـناوخ ، زامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  نم  يزور 
مالـسلا اهیلع  همطاف  هب  مدوب  هنـسرگ  مدـمآ ، هناخ  هب  رهظ  ماگنه  مدوب ، راـک ) لوغـشم   ) مغاـب رد  نادادـماب  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک :

.دنک هّیهت  ییاذغ  ات  تساخرب  ناشیا  مروخب ! ات  يراد  ییاذغ  ایآ  متفگ :

ام ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لیئربج و  دنتفگ : یم  اهنآ  دندمآ ، مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تدنزرف  ود  لاح  نیا  رد 
.دنتشاد هگن  ار 

؟ دنتشاد هگن  ار  امش  اهنآ  هنوگچ  متفگ : نم 

تنکف لیئربج ، رجح  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلاو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رجح  یف  انأ  تنک  تفگ : مالـسلا  هیلع  نسح 
رجح یلإ  لیئربج  رجح  نم  بثی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاو  ، لیئربج رجح  یلإ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رجح  نم  بثأ  انأ 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

ادـخ لوسر  شوغآ  زا  نم  لـیئربج ، شوغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شوغآ  رد  نم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  شوغآ  هب  لیئربج ، شوغآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  متفر و  یم  لیئربج  شوغآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

( .دندوب هدرک  مرگرس  ار  ام  هلیسو  نیدب  و   ) ملسو هلآو 

ار اهنآ  ام  دندوب و  لیئربج  نم و  دزن  هتـسویپ  اهنآ  دنا ، هتفگ  تسار  منادنزرف  يرآ ، دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.میدوب هدرک  مرگرس 

؟ دوب یلکش  هچ  لیئربج  مدرک : ضرع 

.دیآ یم  دورف  نم  رب  هک  یلکش  رد  دومرف :

لاعتم دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا  جراخ  شرامـش  زا  ناراوگرزب  نآ  دروم  رد  یلیاضف  نینچ  دادعت  دیوگ : یم  یـسوط  نیدـلادامع 
هداد رارق  هدش ، هداز  كاپان  هکنآ  هدمآ و  ایند  هب  كاپ  هک  نآ  نایم  و  رفک ، نامیا و  نایم  يا  هناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.تسا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دیامرف یم  ییابیز  ثیدح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.قافن کضغبو  نامیإ  کّبح 

.تسا قافن  وت  ینمشد  ضغب و  نامیا و  وت  یتسود  رهم و  یلع )! يا  )

: دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد 

.قفانم (1) ّالإ  کضغبیالو  نمؤم  ّالإ  کّبحیال 

.دزرو (2) یمن  ینمشد  وت  هب  قفانم  زج  دراد و  یمن  تسود  ار  وت  نمؤم  زج 

----------------------------------------

: دیوگ يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 21  / 945

هک یتفگش  .مدید  رتزیگنا  تفگش  رتشیب و  یتلیضف  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  نم  وا ! لوسر  ادخ و  ّقح  هب  دنگوس 
(3) تسا ... : نینچ  مدید  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا 

شترضح دندومن ، هیواعم  اب  هحلاصم  هب  روبجم  ار  ترضح  نآ  هدرک و  ینکـش  نامیپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  هک  نآ  زا  سپ 
)!( مدوشگ شتمالم  هب  نابز  مدوب  اهنآ  زا  یکی  زین  نم  دمآ ، نارگ  ترضح  نآ  هژیو  نارای  رب  راتفر  نیا  دومن ، حلص  وا  اب  راچان  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: دومرف هک  نک  قیدصت  شراتفگ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نکن ! متمالم  رباج !

(4) نیملسملا ؛ نم  نیتمیظع  نیتئف  نیب  هب  حلصی  یلاعت  هَّللا  ّنإو  دّیس ، اذه  ینبإ  ّنإ 

رارقرب یتشآ  حلص و  ناناملسم  زا  گرزب  هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا ، رورس  اقآ و  مدنزرف  نیا  هک  یتسار  هب 
.دنک یم 

اهنآ هنیک  زاار  ناقفانم  ام  دیوگ : يردـخ  دیعـسوبا  دـسیون : یم  هقرحملا » قعاوصلا   » رد ّتنـس  لها  بّصعتم  هدنـسیون  رجح ، نبا  - 1
«. 635/5 يذمرت : ننس  ، 122 هقرحملا : قعاوصلا   » .میدرک یم  ییاسانش  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن 

122 ح9. بقانملا : یف  بقاثلا  - 2
.تسا هدرواین  ار  ثیدح  يادتبا  هللا  همحر  مرتحم  ّفلؤم  هک  تسا  ینتفگ  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دیدرگ لقن  شخب  نیمه  زا  2 و 19 )  ) تیاور ود  نمض  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  نخس  نیا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يا  هعقاو  نیا  دیاش  متفگ : ملد  رد  دادن ، افش  ار  ما  هنیس  دومنن و  مارآ  ارم  نخـس  نیا  ایوگ 
هدیدرگ و كاله  نانمؤم  حلص ، نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  هیواعم  اب  حلص  ترضح ، نآ  روظنم  و  داد ، دهاوخ  قافّتا  ًادعب  هدومرف 

.دندش راوخ 

: دومرف تشاذگ و  ما  هنیس  يور  ار  شکرابم  تسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدش  دّدرم  نم  درک و  روطخ  منهذ  زا  نخس  نیا  یتقو 

!؟ یتفگ نانچ  نینچ و  هدومن و  دیدرت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  رد  )

: دومرف هاگنآ 

؟ يونشب ترضح  نآ  زا  ار  نخس  نیا  هدرک و  هدهاشم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نونکا  نیمه  يراد  لیم  ایآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفاکـش و  ام  ياپ  ریز  زا  نیمز  هک  مدینـش  یـشّرغ  ِيادص  هاگان  مدش ، تفگـش  رد  وا  نخـس  زا  نم 
.دندمآ نوریب  هک  مدید  ار  مالسلا  مهیلع  هزمح  رفعج و  یضترم ، ّیلع  ملسو ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدیزخ ، يا  هشوگ  هب  تشحو  سرت و  زا  نم 

.دیامن یم  تمالم  دیناد ، یم  امش  هچنآ  دروم  رد  ارم  هک  تسا  رباج  نیا  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ّقحلا ّنإف  لعف ، ام  نسحلا  ینبال  مّلـس  ًاضرتعم ، کیأرب  مهیلع  نوکتالو  ًامّلـسم ، کتّمئأل  نوکت  یّتح  ًانمؤم  نوکتال  ّکنإ  رباـج ! اـی 
.يرمأو هَّللا  رمأ  نع  ّالإ  هلعف  ام  ناک  امو  لعف ، امب  مالطصإلا  نیملسملا  هایح  نع  عفد  ّهنإ  ، هیف

هچنآ رب  ییامنن ، ضارتعا  نانآ  رب  دوخ  رظن  يأر و  اب  و  يدرگ ، تنایاوشیپ  میلـست  هک  نیا  ات  دوب  یهاوخن  نمؤم  زگره  وت  رباـج ! يا 
مه زا  ار  ناناملـسم  یگدـنز  شلمع  نآ  اـب  وا  .تسا  ناـمه  رد  قـح  هـک  ارچ  وـش ؛ میلـست  هداد  ماـجنا  مالـسلا  هـیلع  نـسح  مدـنزرف 

.تسا هدادن  ماجنا  نم  دنوادخ و  نامرف  هب  زج  راک  ار  نیا  وا  هداد ، تاجن  یگدیشاپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.متفریذپ ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  دیوگ : رباج 

.دندومن زاورپ  نامسآ  يوس  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  هزمح و  مالسلا ، هیلع  یلع  هارمه  هب  راوگرزب  نآ  سپس 

دندیسر و متفه  نامـسآ  هب  هک  نیا  ات  دندش  یم  دراو  نانآ  دش و  یم  زاب  ناراوگرزب  نآ  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  مدید  یم  نم 
.دوب (1) ناراوگرزب  نآ  شیپاشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ام  يالومو  اقآ  دراوم  نیا  همه  رد 

----------------------------------------

مهیلع شیمارگ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا : هدـمآ  هّیوقلا » ددـعلا   » باتک رد  نینچمه  باتک و  نامه  رد  زاب   ( 22  / 946
: دیوگ هفیذح  هک  دیامرف  یم  لقن  هفیذح  زا  مالسلا 

شمارآ اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگان  دندوب ، دحا  هوک  رد  نارجاهم  راصنا و  زا  یهورگ  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نآ هب  ّتقد  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  درک ، یم  تکرح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يوـس  هب  راـقو  و 

.درک یم  هاگن  دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  ترضح و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تسوا ؟ اب  زین  يرگید  درف  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : درک و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ور  لالب 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع 

یبأب ینیع  هّرقو  یطبس  اذه  یعالضأ ، نم  علـضو  یـسفن ، نم  رهاطلاو  يدلو  وهو  هدّدسی ، لیئاکیمو  هیدهی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ّنإ 
.وه

، تسا نم  عالـضا  زا  یکی  نم و  كاپ  ناج  نم و  دنزرف  وا  دیامن ، یم  تظفاحم  وا  زا  لیئاکیم  دنک و  یم  ییامنهار  وا  لیربج  انامه 
! داب وا  يادف  مردپ  تسا ، نم  مشچرون  طبس و  نسح  نیا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میتساخرب ، ترضح  نآ  هارمه  هب  زین  ام  تساخرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
ماما تسد  ینم » لد  ینامداش  نم و  بیبح  وت  ینم ، بلق  هویم  وت  « ؛ یبلق هجهبو  یبیبح  تنأو  یحاّفت ، تنأ  دومرف : یم  هک  یلاـح  رد 

.داتفا هار  هب  و  تفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  نسح 

، میدز هقلح  شنینزان  دوجو  درگادرگ  زین  ام  تسشن و  ییاج  رد  راوگرزب  نآ  هک  نآ  ات  میداتفا ، هار  هب  ترضح  نآ  رس  تشپ  زین  ام 
هک میدید  یم  ام 

.414 یفلزلا : ملاعم  306 ح1 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
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.تشاد یمنرب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مشچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

، هلعف یف  يروُما  ّیلوتیو  یتّنس ، ییحیو  يراثآ  سانلا  فّرعیو  یّنع  ئبنی  یل ، نیملاعلا  ّبر  نم  هیده  ًایدهم ، ًایداه  يدعب  نوکیس  ّهنإ 
.هیف ینمرکأو  هیف ، ینّربو  کلذ  هل  فرع  نم  هَّللا  محر  ، همحریو هیلإ  یلاعت  هَّللا  رظنیو 

بناج زا  يا  هیده  وا  دوب ، دهاوخ  نانآ  رگتیادـهو  ناناملـسم  يامنهار  نم ، زا  سپ  يدوز  هب  مالـسلا ) هیلع  نسح   ) وا هک  یتسار  هب 
یم هدـنز  ارم  شورو  ّتنـس  دـنک و  یم  یفرعم  مدرم  هب  ارم  راـثآ  دـهد و  یم  ربـخ  نـم  زا  وا  تـسا ، نـم  يارب  ناـیناهج  راـگدرورپ 

.درگن یم  رهم  تمحر و  رظن  اب  يو  هب  زین  دنوادخ  دیامن ، یم  یتسرپرس  هتفرگ و  هدهع  هب  ارم  روُما  شراتفر  اب  و  دنادرگ ،

.درادب یمارگ  ارم  هدومن و  ییوکین  نم  هب  وا ، مارتحا  اب  دسانشب و  وا  يارب  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  يادخ 

رب ار  شدوخ  ياصع  هک  یلاحرد  یبرع  هاگان  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ياـبیز  نخـس  زونه 
: دومرف داتفا  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  مشچ  یتقو  .دمآ  ام  يوس  هب  دیشک  یم  نیمز 

هب عجار  ییاهـشسرپ  وا  دیزرل ، دهاوخ  امـش  ندـب  تسوپ  هک  تفگ  دـهاوخ  نخـس  امـش  اب  نانچ  دـیآ  یم  امـش  يوس  هب  هک  يدرم 
.دراد یتشرد  تنوشخ و  نتفگ  نخس  رد  لاح  نیع  رد  درک ، دهاوخ  امش  زا  يروما 

؟ دیتسه دّمحم  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دنک  مالس  هک  نیا  نودب  دمآ ، یبارعا 

؟ یهاوخ یم  هچ  میتفگ : ام 

! دیشاب مارآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  رد 

وت هب  ما  هنیک  مدـید  هک  نونکا  متـشاد ، لد  رد  ار  وت  هنیک  منیبب  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نم  دّـمحم ! يا  تفگ : تخانـش ) ار  ربماـیپ  وا  )
.دش رتدایز 

دروم رد  هدش و  كانمشخ  برع  نآ  تراسج  رطاخ  هب  ام  یلو  دومن ، يدنخبل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد 
! دیراد هگن  تسد  دومرف : درک و  هراشا  ام  يوس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لاح  نیا  رد  .میتفرگ  یکانرطخ  میمصت  وا 

ار اهنآ  ناهرب  لیلد و  چیه  وت  يدنب و  یم  غورد  ناربمایپ  هب  هک  یلاح  رد  يربمایپ  هک  ینک  یم  نامگ  وت  دّـمحم ! يا  تفگ : یبارعا 
؟ يرادن
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؟ یناد یم  اجک  زا  وت  یبارعا ! يا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! وگب يراد  ناهرب  رگا  تفگ :

سلجم رد  هنوگچ  يدـمآ ؟ نوریب  تا  هناخ  زا  هنوگچ  میوگب  هک  يراد  تسود  ایآ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
؟ دشاب وت  يارب  یمکحم  لیلد  ات  دیامن  وگزاب  ار  ربخ  نیا  نم ، ياضعا  زا  یکی  يراد  تسود  رگا  و  یتفرگ ؟ میمصت  تموق 

؟ دیوگ یم  نخس  مه  ناسنا  وضع  رگم  تفگ : یبارعا 

.يرآ دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.وگب نخس  وا  اب  زیخرب و  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هاگنآ 

روتـسد یکدوک  هب  دناوت ، یمن  شدوخ  وا  تفگو : تسیرگن  ریقحت  هدید  هب  شمک  ّنس  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یبارعا 
.دیامن وگ  تفگ و  نم  اب  ات  دهد  یم 

.دهد یم  خساپ  ار  وت  تالاؤس  هنوگچ  هک  دید  یهاوخ  نونکا  مه  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دورس ار  راعشا  نیا  هاگنآ  یبارعا ! يا  شاب ! مارآ  دومرف : درک و  یبارعا  هب  ور  يروف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ّیبغ نباو  تلأس  ًاّیبغ  ام 

لوهجلا تنأو  نذإ  ًاهیقف  لب 

يدنع ّنإف  تلهج  دق  کت  نإف 

لوؤسلا لأس  ام  لهجلا  ءافش 

یلاوَّدلا همّسقت  ًارحبو ال 

لوسرلا هثروأ  ناک  ًاثارت 

.ینادان وت  هک  یلاح  رد  يدیسرپ  هیقف  دنمشناد و  صخش  زا  هکلب  يدیسرپن ؛ ندوک  دنزرف  ندوک و  درف  زا  وت 

.دسرپب رگشسرپ  هک  یمادام  تسا ؛ نم  دزن  ینادان  لهج و  يافش  هک  نادب  یتسه  نادان  یلیاسم  دروم  رد  وت  رگا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  شناد  ملع و  نیا  وا  دنرادن ؛ ار  نآ  میـسقت  ییاناوت  اهلطـس  هک  یـسرپ  یم  شناد  ملع و  يایرد  زا  وت 
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.تسا هدرب  ثرا  هب  ملسو  هلآو 

ار وت  تسْفَن  و  يدرک ، زواجت  دوخ  ّدح  زا  هدرک و  يزارد  نابز  تنخـس ، رد  وت  هک  یتسار  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ 
! يدرگ یم  زاب  اجنیا  زا  نامیا  اب  یلاعت -  هَّللا  ءاش  نا  لاح -  نیع  رد  یلو  داد ، بیرف 

.تسا دیعب  ردقچ  تاهیه ! تفگ : دز و  يدنخبل  یتفگش ، اب  یبارعا 
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دیدومن و وگ  تفگ و  دـیتشاد  هک  یندوک  ینادان و  اب  و  دـیدش ، عمج  تموق  عامتجا  لحم  رد  امـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
( دیشکب ار  وا  یتقو  ، ) دنتسه نمشد  وا  اب  برع  همه  تسا و  دنزرف  یب  يدرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هک  دیدرک  یم  نامگ 

.دریگب ار  وا  نوخ  ماقتنا  هک  تسین  یسک 

سفن تهج ، نیمه  هب  يا ، هتشادرب  دوخ  موق  شود  زا  ار  تمحز  یشکب  ار  وا  رگا  هک  یتسه  ترضح  نآ  لتاق  هک  يدرک  نامگ  وت 
، یناـسرب لـتق  هب  ار  ترـضح  نآ  یهاوخ  یم  يا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تیاـصع  هک  یتـسار  هب  و  دومن ، راداو  لـمع  نیا  رب  ار  وت  وت ،

مه وت  یتفریذـپن ، ار  ّتیرومأم  نیا  زج  و  تشگ ، دـهاوخ  روک  رما  نیا  زا  تمـشچو  دـش ، دـهاوخ  راوشد  وت  يارب  میمـصت  نیا  یلو 
.يا هدمآ  ریخ  يوس  هب  لاح  نیع  رد  ینک ) یلمع  ار  تمیمصتات   ) يا هدمآ  ام  دزن  دننک  تا  هرخسم  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  نونکا 

(: منک یم  نایب  ار  تندمآ  یگنوگچ  و   ) میامن یم  هاگآ  ترفس  نیا  نایرج  زا  ار  وت  نونکا  مه  نم 

کیرات نامـسآ  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دیزو ، يدیدش  نافوت  هاگان  يدـمآ ، نوریب  دوب  نشور  فاص و  اوه  هک  یبش  رد  وت 
یم هدز  شندرگ  دراذگ  ولج  اپ  رگا  هک  یتفرگ  رارق  انگنت  رد  یگنر  خرـس  بسا  دننامه  وت  دـنتفرگ ، رارق  راشف  تحت  اهربا  تشگ ،

.دش (1) دهاوخ  یپ  ددرگرب  رگا  دوش و 

ناهنپ وت  ناگدید  زا  ناگراتـس  هدرک و  هطاحا  ار  وت  اهربا  لاح  نیع  رد  یگنز ، يادـص  هن  و  يدینـش ، یم  ار  یـسک  ياپ  يادـص  هن 
.دیامن تهاگآ  هدومن و  نشور  ار  وت  هک  دوب  یشناد  هن  یبایب و  ار  هار  ناشخرد  يا  هراتس  هلیسو  هب  یتسناوت  یم  هن  هک  دندوب  هدش 

یتفرگ و یم  تخـس  تدوخ  رب  رگا  تشادـن و  اهتنا  هک  يدـید  یم  نایاپ  یب  یناـبایب  کـی  رد  ار  دوخ  يدرک  یم  تکرح  یتفاـسم 
ياپ زا  ار  وت  يدنت  ياهداب  يا ، هدشرود  هار ، زا  ار  يدایز  ریـسم  هداتفا و  هار  يا  هّپت  زارف  رب  هک  يدید  یم  هاگان  يدرک  یم  تکرح 

ياضف کی  رد  اهراخ  و  دندروآ ، یم  رد 

: تفگ وا  هب  دوب  راوس  یگنر  خرـس  بسا  رب  زور  نآ  رد  يو  هتفگ ، هلبج »  » زور گنج  رد  هک  هرارز  نب  طـیقل  نخـس  زا  ساـبتقا  - 1
هدمآ رس  تشپ  زا  ینک  ینیشن  بقع  تسکش  رطاخ  هب  رگا  تشک و  دنهاوخ  ار  وت  ینک  نمشد  هب  ور  يدرگ و  زاب  دوخ  عبط  هب  رگا 

(. 140/2 لاثمألا : عمجم  زا  لقن  هب  راونألا  راحب  یقرواپ   ) .نک هشیپ  راقو  نامب و  راوتسا  تباث و  سپ  دومن ، دنهاوخ  یپ  و 
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ار وت  شیاه  هزیرگنـس  هتخادـنا و  تشحو  هب  ار  وت  نابایب  نآ  ياـه  هّپت  دـنداد ، یم  رازآ  ار  وت  كانـسرت  قرب  دـعر و  زین  کـیرات و 
.دش فرطرب  تا  هلان  هآ و  زاب و  تلد  هدیدرگ و  نشور  تمشچ  .یتسه  ام  دزن  هک  يدش  هّجوتم  هاگان  هک  دندوب ، هدرک  هتسخ 

هدرپ نم  لد  قامعا  زا  ایوگ  ییوگ ؟ یم  اجکزا  وت  ناج ! رسپ  تفگ : هدش ) تفگـش  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نایب  نیا  زا   ) یبارعا
.يراد بیغ  ملع  وت  ایوگ  تسین ، ناهنپ  وت  دزن  نم  زا  يزیچ  يدوب و  رضاح  نم  اب  وت  ایوگ  یتشادرب ،

.نک نایب  نم  يارب  ار  مالسا  رسپ ! يا  تفگ : هاگنآ 

«. هلوسرو هدبع  ًادّمحم  ّنأو  هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  : » وگب ربکأ ! هَّللا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هدـنب و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  اـنامهو  درادـن ، یکیرـش  تساـتکی و  هک  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  »
«. تسوا هداتسرف 

لاحشوخ و رما  نیا  زا  ناناملسم  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، وکین  يو  مالسا  دروآ و  مالـسا  یبارعا  ماگنه  نیا  رد 
.تخومآ وا  هب  ار  نآرق  زا  یتمسق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندش ، رورسم 

؟ مزاس هاگآ  نایرج  نیا  زاار  اهنآ  مدرگ و  زاب  مموق  دزن  دییامرف  یم  هزاجا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یبارعا 

دوخ هلیبـق  زا  یهورگ  اـب  یبارعا  هاـگنآ  تشگزاـب ، شموق  يوس  هب  وا  هداد و  هزاـجا  وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
.دندش ناملسم  هتشگزاب و 

هدش تیانع  یتلزنم  ماقم و  صخـش ، نیا  هب  دنتفگ : یم  دندرک  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مدرم  هاگره  هّیـضق ، نیا  زا  سپ 
.تسا (1) هدشن  اطع  نایناهج  زا  يدحا  هب  هک 

----------------------------------------

: تسا هدش  تیاور  جئارخ »  » باتک رد  باتک و  نامه  رد  زاب   ( 23  / 947

.متسه وت  ياهرهش  لها  ّتیعر و  زا  نم  تفگ : تساخرب و  يدرم  دوب  هبحر »  » رد مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور 

رد توافت  اب   ) :333/43 ح5 راونألا راحب  42 ح 60 ، هّیوقلا : ددعلا  359/3 ح 89 ، زجاعملا : هنیدم  316 ح3 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
(. ثیدح دنس 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

؛ ییامنب وا  زا  ییاهـشسرپ  ات  هداتـسرف  هیواـعم  يوس  هب  ار  وت  مور  هاـشداپ  عقاو  رد  یتسین ، نم  ياهرهـش  یلاـها  زا  نم و  ّتیعر  زا  وت 
.تسا هداتسرف  نم  يوس  هب  ار  وت  هدش و  ناوتان  اهنآ  خساپ  زا  هیواعم  یلو 

ادـخ زج  هک  یتروص  رد  يدـش ، هاگآ  نآ  زا  وت  یلو  هداتـسرف ؛ هنایفخم  ارم  هیواعم  نانمؤم ! ریما  يا  يدومرف  تسار  تفگ : درم  نآ 
.دوبن هاگآ  زار  نیا  زا 

! سرپب ار  تلکشم  یهاوخ  یم  هک  مدنزرف  ود  نیا  زا  مادک  ره  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.دوب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شروظنم  مسرپ ، یم  تسا  دایز  ابیز و  ياهوم  ياراد  هک  يا  هدازاقآ  نیا  زا  تفگ : درم  نآ 

: دومرف دش و  درم  نآ  هّجوتم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

امو ّثنؤملا ؟ امو  حَُزق ؟ سوق  امو  برغملاو ؟ قرـشملا  نیب  مکو  ضرـألاو ؟ ءامـسلا  نیب  مکو  لـطابلاو ؟ ّقحلا  نیب  مک  لأـستل  تئج 
؟ ضعب نم  ّدشأ  اهضعب  ءایشأ  هرشع 

: یسرپب ات  يا  هدمآ  وت 

؟ تسا هلصاف  ردقچ  لطاب  قح و  نایم   - 1

؟ تسا ردقچ  نیمز  نامسآ و  نایم  تفاسم   - 2

؟ تسا ردقچ  نیمز  برغم  قرشم و  نیب  هلصاف   - 3

؟ تسیچ حزق  سوق و   - 4

(1) تسیچ ؟ ّثنؤم   - 5

؟ تسا مادک  تسا ، رت  تخس  رگید  زا  یخرب  هک  يزیچ  هد  نآ   - 6

(.] تسا نینچ   ) يرآ تفگ : درم  نآ  [

اب هک  ار  يزیچ  ره  هک  ارچ  تسا ، هلـصاف  تـشگنا  راـهچ  هزادـنا  هـب  لـطاب  قـح و  ناـیم   - 1 يرآ ؛ دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
.تسا لطاب  يدایز  عقاوم  رد  يونشب  دوخ  شوگ  اب  هچنآ  تسا و  قح  ینیبب  تمشچ 
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.درگن یم  مشچ  هک  رادقم  نآو  تسا  هدیدمتس  صخش  نیرفن  هزادنا  هب  نیمز  نامسآ و  نایم  هلصاف   - 2

.تسا باتفآ  هار  زور  کی  نیمز ، برغم  قرشم و  نایم  تفاسم   - 3

زا ناما  و  اه ) تمعن   ) یناوارف تمالع  نامه  تسا و  ییادخ  سوق  سوق ، نآ  هک  ارچ  حزق ، سوق  وگن : تسا ، ناطیش  مسا  حُزق ،  - 4
.تسا ندش  قرغ  زا  نیمز  نانکاس  يارب 

و دوش ، یم  ملتحم  دـشاب  درم  وا  رگا  درک و  ّتقد  يو  تالاح  رد  دـیاب  نز !؟ اـی  تسا  درم  دوشن  مولعم  هک  تسا  یـسک  یثنخ ،  - 5
یم مولعم  ندرک  راردا  عقوم  دوشن  مولعم  وا  ّتیسنج  قیرط  نیا  زا  رگا  ددرگ ، یم  رهاظ  شیاه  ناتـسپ  هدش و  ضئاح  دشاب  نز  رگا 

.تسا نز  دزیرب ، شیاهاپ  فرط  هب  رتش  دننامه  رگا  تسا و  درم  دسرب  راوید  هب  هتشاد و  شهج  شراردا  رگا  هک  دوش 

: تسا نینچ  دنرت  تخس  رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  يزیچ  هد  نآ  و   - 6

رتدیدش و  دوش -  یم  هدیرب  گنس  نآ  هلیسو  هب  هک - نهآ  نآ ، زا  رت  تخـس  تسا ، گنـس  هدیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخس 
، بآ زا  رتدیدش  و  دـنک ، یم  شوماخ  ار  نآ  هک  تسا  بآ  شتآ ، زا  رت  تخـس  و  دـیامن ، یم  بوذ  ار  نهآ  هک  تسا  شتآ  نآ ، زا 

يا هتـشرف  داب ، زا  رتدـیدش  دـنک و  یم  لمح  هدـنکارپ و  ار  ربا  هک  تسا  داب  ربا ، زا  رتدـیدش  و  دـنک ، یم  لمح  ار  بآ  هک  تسا  ربا 
، توملا کلم  زا  رتدیدش  و  دناریم ، یم  ار  هتشرف  نآ  هک  تسا  توملا  کلم  هتـشرف ، نآ  زا  رتدیدش  و  دنک ، یم  در  ار  نآ  هک  تسا 

.دیامن (1) یم  عفد  ار  گرم  هک  تسادخ  نامرف  نآ ، زا  رتدیدش  دناریم و  یم  زین  ار  توملا  کلم  هک  تسا  گرم 

----------------------------------------

رکبوبا دزن  ینابایب  برع  يزور  هک : دننک  یم  لقن  تاور  زا  یهورگ  تماص و  نب  هدابع  تسا : هدمآ  بقانم »  » باتک رد   ( 24  / 948
: تفگ هدمآ و 

دیاب هراّفک  ردقچ  نونکا  مدروخ ، هدرک و  هتشرب  ار  نآ  هتشادرب ، غرمرتش  مخت  هناد  دنچ  متـشاد  نت  رب  مارحا  سابل  هک  یلاح  رد  نم 
؟ مهدب

! تسا لکشم  نم  يارب  لاؤس  نیا  خساپ  یبارعا ! يا  تفگ : رکبوبا 

هب « 178/2 میقتسملا : طارصلا   » رد تیاور  نیا  325/43 ح5 ، راونألا : راحب  572/2 ح2 ، جئارخلا : 319 ح4 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
.تسا هدیدرگ  لقن  راصتخا  تروص 
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زا زین  نامحرلادبع  داتـسرف ، نامحرلادبع  دزن  ار  وا  هدـش و ) ناوتان  وا  خـساپ  زا  مه   ) رمع داتـسرف ، رمع  دزن  ار  وا  هاگنآ  مناد )! یمن  )
.سرپب یلع  زا  ورب  دنتفگ : وا  هب  دندش  ناوتان  وا  خساپ  زا  هس  ره  هک  یتقو.دش  زجاع  وا  خساپ 

: دومرف ترضح  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  یبارعا 

! سرپب یهاوخ  یم  منادنزرف  زا  مادک  ره  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

؟ يراد رتش  ایآ  یبارعا ! يا 

.يرآ تفگ :

.هیلإ تججح  يّذلا  قیتعلا  هَّللا  تیب  یلإ  هدهأف  اهنم  لصف  امف  لوحفلاب ، ّنهبرضاف  ًاقون  ضیبلا  نم  تلکأ  ام  ددع  یلإ  دمعاف  دومرف :

هب هک  ادخ -  هناخ  يارب  دیازب  رتش  هّچب  هچ  ره  نک ، يریگ  تفج  رن  رتش  اب  ار  هدام  رتش  يا  هدروخ  هک  ییاهغرم  رتش  مخت  دادـعت  هب 
.ربب هیده  يا -  هدومن  ّجح  نآ  يوس 

یم طقـس  ار  دوخ  ياه  هّچب  اهرتشزا ، یخرب  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شدـنزرف  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
)؟ دنک هچ  تروص  نیا  رد   ) دننک

.دنشاب یم  دساف  زین  اه  مخت  زا  یخرب  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: تفگ یم  هک  دش  هدینش  ییادص  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : يوار 

.دوب (1) هدیمهف  مالسلا  امهیلع  دوواد  نب  نامیلس  هک  هدوب  یمکح  نامه  دیمهف  كدوک  نیا  هک  یمکح  نیا  مدرم ! يا 

----------------------------------------

: دسیون یم  هّیوقلا » ددعلا   » باتک رد  هرس  سدق  یّلح  هماّلع  ردارب   ( 25  / 949

هماقا ناهرب  ینارنخـس  رد  دناوت  یمن  و  درادن ، ینایب  قطن و  وا  دـنتفگ : هدز و  هنعط  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هفوک  لها  زا  یهورگ 
.دنک

: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  ترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شوگ  هب  نخس  نیا 
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.مدنسپ یمن  ار  نآ  نم  هک  دنا  هتفگ  ینخس  وت  دروم  رد  هفوک  مدرم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

؟ دنا هتفگ  هچ  نانمؤم ! ریما  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ربنم کنیا  دـنک ! هماقا  یناهرب  لـیلد و  دـناوت  یمن  و  درادـن ، یبوخ  ناـیب  قطن و  یلع  نب  نسح  دـنا : هتفگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.نک ینارنخس  مدرم  رب  ورب و  نآ  زارف  رب  تسا ، هدامآ 

.میامنب ینارنخس  مناوت  یمن  امش  روضح  رد  نم  نانمؤم ! ریما  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.میآ یمن  امش  يور  هب  ور  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هدروآ و يور  هفوک  دجسم  هب  فرط  ره  زا  ناناملسم  دیامن ، عمج  دجسم  يارب  ار  مدرم  يدانم  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
هیرگ هّجـض و  هب  عورـش  مدرم  دـناوخ ، یغیلب  رـصتخم و  هبطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـندرک ، عامتجا  نآ  رد 

.دندومن

: دومرف هداد  همادا  ار  دوخ  يابیز  نخس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ 

ْنِم اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَملاْعلا ×  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیهاْربِإ  َلآو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا  ّلجوّزع -  َهَّللا -  َّنإ   » مّکبر نع  اولقعا  سانلا ! اـهّیأ 
 . (1) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب 

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نم  لآو  لیعامسإ ، نم  هلالسلاو  میهاربإ ، نم  هوفصلاو  حون ، نم  هرسُالاو  مدآ ، نم  هّیّرذلا  نحنف 

، اهتیز كروب  یّتلا  هّیبرغ ، الو  هّیقرش  ال  هنوتیزلا ، هرجشلاک   َ ،و هیحاضلا سمشلاو  هَّوحدملا ، ضرألاو  هعوفرملا ، ءامـسلاک  مکیف  نحن 
.يوه رانلا  یلإف  اهنع  فّلخت  نمو  اجن ، اهناصغأ  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  هرجشلا ، کلت  هرمث  هَّللاو ، نحنو  اهعرف ، ٌّیلعو  اهلصأ ، ّیبنلا 

دنوادخ یتسار  هب  : » دیشیدنیب ناتراگدرورپ  شیامرف  هب  تبسن  مدرم ! يا 

هیآ 33 و 34. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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ثرا هب  ار  لئاضف  رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  دنتـسه  يا  هّیرذ  دـیزگرب ، نایناهج  زا  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون ، مدآ ، ترـضح 
«. تسانادو اونش  دنوادخ  دنرب و  یم 

دّمحم لآ  لیعامسا و  ترضح  هلالس  میهاربا و  زا  هدیزگرب  ام  میتسه ، حون  ترضح  نادناخ  زا  ام  میشاب ، یم  مدآ  ترضح  هّیرذ  ام 
.میتسه مالسلا  مهیلع 

تسین و یبرغ  یقرش و  هک  میتسه  ینوتیز  تخرد  و  هدنشخرد ، دیشروخ  هدرتسگ ، نیمز  هتشارفارب ، نامسآ  دننامه  امش  نایم  رد  ام 
هب دـنگوس  تسا و  نآ  هخاش  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ و  هشیر  لصا و  ربمایپ ، هک  یتخرد  ناـمه  تسا ، تکربرپ  كراـبم و  نآ  نوتیز 
هب دـیامن  فّلخت  نآ  زا  هک  ره  دـنک و  یم  ادـیپ  تاجن  دـنزب  گنچ  نآ  زا  يا  هخاش  هب  هک  یـسک  میتسه ، تخرد  نآ  هویم  اـم  ادـخ 

.داتفا دهاوخ  خزود 

تفر و ربنم  يالاب  دمآ و  دیشک  یم  نیمز  زا  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  مدرم ، نایم  زا  دجـسم  ياهتنا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
: دومرف هاگنآ  .دیسوب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  مشچ  ود  نایم 

وت اب  هک  یـسک  رب  ياو  يدومن ، مزال  نانآ  رب  ار  دوخ  تعاط  و  يدرک ، مامت  هورگ  نیا  رب  ار  ادخ  تّجح  وت  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا 
.دیامن (1) تفلاخم 

----------------------------------------

: دیوگ ناولع  نب  نیسح  تسا : هدمآ  تارف » ریسفت   » رد  ( 26  / 950

: هک دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ، ياوشیپ 

.امرف هاگآ  سانسن  مدرم و  هابشا  مدرم ، يانعم  زا  ار  ام  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  لفحم  رد  یصخش 

.هدب ار  وا  خساپ  نسح ! مدنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدرم »  » زا روظنم  ؟ يدیسرپ مدرم »  » زا دومرف : دش و  صخش  نآ  هّجوتم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ،

358/43 ح 37. راونألا : راحب  31 ح 21 ، هّیوقلا : ددعلا  - 1
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؛  (1) ُساَّنلا » َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضیفَأ  َُّمث  »

.میتسه وا  زا  ام  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوصقم  هک  دینک » چوک  دننک ، چوک  مدرم  هک  ییاج  نامه  زا  سپس  »

.دنتسه ام  هابشا  ام و  زا  نانآ  دنتسه ، ام  نایعیش  مدرم ، هابشا  زا  روظنم 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  مدرم  هّیقب  سانسن ، زا  روظنم  يدیسرپ ؟ سانسن »  » زا و 

؛  (2) ًالیبَس » ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  »

(3) دنرت .» هارمگ  نانآ  زا  هکلب  دنتسه  نایاپراهچ  نوچمه  نانآ  »

----------------------------------------

: تسا هدش  هداد  تبسن  هیلع  هَّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  هب  یتیب  ود  نیا  هّیماما  ياملع  بتک  زا  یخرب  رد  هدئاف :

قلاخلاب قولخملا  نع  نغأ 

قداصلاب بذاکلا  نع  نغت 

هلضف نم  نامحرلا  قزرتساو 

قزار (4) نم  هَّللا  ریغ  سیلف 

راگدـیرفآ يوس  هب  دـناد  یم  ینغ  ار  دوخ  غورد  هب  هک  یقولخم  زا  عقاو  رد  يوش  زاین  یب  راگدـیرفآ  يوس  هب  يا  هدـیرفآ  زا  رگا ) )
.يا هدش  زاین  یب  تسا ، ینغ  یتسار  هب  هک 

.تسین يا  هدنهد  يزور  لاعتم  دنوادخ  زج  هک  بلطب ؛ نابرهم  يادخ  لضف  زا  ار  يزور 

----------------------------------------------------

هیآ 199. هرقب ، هروس  - 1

هیآ 44. ناقرف ، هروس  - 2
64 ح 30. تارف : ریسفت  - 3

.تسا هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  « 147 یمزراوخ : بقانم   » باتک رد  یتیب  ود  نیا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  بقانم  مجنپ :  شخب 

هراشا

یهلا یحو  نادناخ  راوخریش  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

نادیهش رورس  ماقم ، الاو  دیهش  يراوگرزب ، تفارش و  ملع و  زا  هتفرگرب  و 

هیلع هَّللا  تاولص  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح 

-------------------------------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دسیون یم  دوخ  یلاما  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش   ( 1  / 951

: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 

ّدعت الو  هربق ، دنع  ءاعدلا  هباجإو  هتبرت ، یف  ءافـشلاو  هتّیّرذ ، یف  همامإلا  لعج  نأ  هلتق  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ضّوع  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
.هرمع نم  ًاعجارو  ًایئاج  هیرئاز  ماّیأ 

: دومرف تیانع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يازا  رد  ار )  زیچ  دنچ   ) لاعتم دنوادخ 

رّهطم ربق  دزن  رد  ار  اعد  تباجا  شسّدقم و  تبرت  ردار  اه  يرامیب  يافش  دومن ، راوگرزب  نآ  نادنزرف  بیصن  ار  تماما  ماقم  هک  نیا 
یمن بوسحم  نانآ  رمع  ءزجدندرگ  یمرب  دنور و  یم  شترایز  هب  ترضح  نآ  نارئاز  هک  ییاهزور  هک  نیاو  .داد  رارق  ترضح  نآ 

.دوش

ناتسود هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرب  هب  هک  تسا  یتایانع  نیا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم 
: دومرف دنراد ؟ یتلزنم  ماقم و  هچ  راوگرزب  نآ  دوخ  سپ  دسر ، یم  ترضح  نآ 

شراوگرزبّدج هارمه  هب  ترضح  نآ  دومن ، قحلم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاعتم ، يادخ 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخربمایپ  تلزنمو  هجرد  رد  و 

: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؛  (1) ْمُهَتَّیِّرُذ »...  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  »

(2) مینک .» یم  قحلم  نانآ  هب  ار  ناشنادنزرف  ، دندروآ نامیا  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادنزرف  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  «و 

.تسا (3) هدرک  لقن  یفطصملا » هراشب   » رد زین  يربط  ار  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ : هللا  همحر  هدنسیون 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  هّینیسحلا » صئاصخ   » رد زین  و  راونألا » راحب   » رد  ( 2  / 952

.درک ینابرهم  يو  اب  تفرگ و  لغب  ار  وا  تسشن و  ترضح  دید ، هار  رد  ار  یکدوک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يزور 

.دندیسرپ ینابرهم  فطل و  راهظا  نیا  ّتلع  زا  باحصا ) )

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

ینربـخأو .ههجو  یلع  هعـضیو  همادـقأ  تحت  نم  بارتـلا  عفری  ّهنأ  تیأر  ّینـأل  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  يدـلو  ّبحی  ّهنـأل  هّبُحا ، ّینإ 
.البرک هعقو  یف  هراصنأ  نم  نوکی  ّهنأ  لیئربج 

ياـپ كاـخ  كدوـک  نیا  هک  مدـید  يزور  ، دراد یم  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  وا  هک  ارچ  مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم 
منیـسح ناراـی  ءزج  ـالبرک  هعقاو  رد  كدوک  نیا  هک : داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  .دـیلام و  یم  شتروص  هب  تشاد و  یم  رب  ار  منیـسح 

.دوب (4) دهاوخ 

-------------------------------------

: دسیون یم  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا   ( 3  / 953

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگروفعی : یبا  نبا 

، تشاد روضح  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  شرتخد  هناخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يزور 

هیآ 21. روط ، هروس  - 1
221/44 ح1. راونألا : راحب  سلجم 11 ، 317 ح 91  یسوط : یلاما  - 2

.211 یفطصملا : هراشب  - 3
.53 هّینیسحلا : صئاصخلا  توافت ،) اب   ) 242/44 ح 36 راونألا : راحب  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.تشاذگ هدجس  رب  رسو  تسیرگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هاگان  دوب ، ترضح  نآ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دش و مّسجم  نم  يارب  هفایق  نیرتابیز  لکش و  نیرتهب  اب  وت  هناخ  رد  نونکا  مه  العا ، ّیلع  دّمحم ! رتخد  يا  همطاف ! يا  دومرف : سپس 
: تفگ

؟ مالسلا هیلع  نیسحلا  ّبحتأ  دّمحم ! ای 

؟ يراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ایآ  دّمحم ! يا 

.ینیع نیبام  هدلجو  يداؤف ، هرمثو  یتناحیرو ، ینیع ، هّرق  معن  متفگ :

.تسا نم  ناگدید  نیبام  هدرپ  نم و  لد  هویم  وا  تسا ، نم  لگون  نم و  مشچ  رون  وا  يرآ ،

: تفگ دوب  هداهن  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  ار  دوخ  تسد  هک  یلاح  رد  هاگنآ 

ییاوسر ّتلذ و  باذع ، مشخ ، تنعل ، .وا و  ناوضرو  تمحر  تاولـص ، ادخ ، تاکرب  تسوا  رب  هک  يدولوم  داب  كرابم  دّـمحم ! يا 
.دیامن یم  گنج  دزیخ و  یمرب  زیتس  هب  وا  اب  و  دشک ، یم  ار  وا  هک  یسک  رب  ادخ  تبوقع  و 

هنم لـضفأ  هوبأو  نیعمجأ ، قـلخلا  نم  هّنجلا  لـهأ  بابـش  دّیـسو  ، هرخـآلاو ایندـلا  یف  نیرخـآلاو  نیلّوـألا  نم  ءادهـشلا  دّیـس  ّهنإ  اـمأ 
لهأ یلع  یتّـجحو  یملع  نزاـخو  یقلخ  یلع  يدیهـشو  یظیفحو  یئاـیلوأ  راـنمو  يدـهلا ، هـیار  ّهنأـب  هرّـشبو  مالـسلا ، هأرقاـف  ، ریخو

.سنإلاو ّنجلا  نیلقثلاو  نیضرألا  لهأو  تاوامسلا 

ناگدیرفآ نایم  زا  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  وا  تسا ، ناگدنیآ  ناینیشیپ و  زا  نادیهش  رورـس  اقآ و  ترخآ  ایند و  رد  وا  شاب ! هاگآ 
ياـمنهار وا  تسا ، تیادـه  مچرپ  مَلَع و  وا  هک  هدـب  هدژم  يو  هبو  ناـسرب ، مالـس  وا  رب  سپ  .تسا  رترب  ورتـهب  وا  زا  شردـپ  .تـسا 

ناسناو نایرپ  ناینیمز و  ناینامـسآ و  لها  رب  نم  تّجح  نم و  شناد  ملع و  نزاخو  مناگدـیرفآ  رب  نم  هاوگ  ظفاح و  نم و  ناتـسود 
.تسا (1)

: دسیون یم  فیرش  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع 

238/44 ح 29. راونألا : راحب  و 147 ح6 ، ثیدح ) زا  یشخب   ) 141 ح 1 تارایزلا : لماک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1569 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_487_1
http://www.ghaemiyeh.com


488 ص :

روهظ هبترم  نیرتالاب  ندش ، رهاظ  زا  دوصقم  ای  تسا ، لیئربج  ینعی  راگدرورپ  هداتـسرف  دارم  العا ،» ّیلع  : » هدمآ ثیدح  رد  هک  نیا 
رب تسد  نتـشاذگ  زا  روظنم  .تسا و  ترـضح  نآ  يارب  یلاعت  قح  هّیلامک  تافـص  روهظ  لکـش » نیرتهب   » زا روظنم  .تسا و  یملع 

.تسا راوگرزب  نآ  هب  تمحر  هضافا  زا  هیانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

-------------------------------------

: دسیون یم  همامإلا » لئالد   » باتک رد  هللا  همحر  يربط   ( 4  / 954

نآ تشاد ، روضحزین  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداعـساب  رـضحم  رد  دیوگ : ناذاش  نب  ریثک 
دجسم نوتس  رب  دوخ  كرابم  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  هاگان  دوبنروگنا ، لصف  تساوخ ، روگنا  شراوگرزبردپ  زا  هدازاقآ 

.دنک لیم  ات  داد  شدنزرف  هب  و  دروآ ، نوریب  زوم  روگنا و  يا  هشوخ  نآ  زا  دز و 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ 

.رثکأ هئایلوأل  هَّللادنع  ام 

.تسا (1) نیازا  شیب  تسوا  يایلوا  ناتسود و  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تاماقم ) زا   ) هچنآ

-------------------------------------

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیوگ : هفیذح  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   ( 5 / 955

.دعس نب  رمع  مهمدقیو  هّیُما ، ینب  هاغُط  یلتق  یلع  ّنعمتجیل  هَّللاو !

.دوب دهاوخ  نانآ  شیپاشیپ  رد  دعس  رمعو  دومن ، دنهاوخ  عامتجا  نم  نتشک  يارب  هّیُما  ینب  ناشکرس  ادخ ! هب  دنگوس 

ضرع شترضح  هب  نم  ور ، نیازا  دومرف ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
!؟ تسا هدومن  هاگآربخ  نیا  زا  ار  وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ  مدرک :

183 ح 5. همامإلا : لئالد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1570 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_488_1
http://www.ghaemiyeh.com


489 ص :

.هن دومرف :

.مدناسر شترضح  ضرع  هب  ار  نایرج  هدمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دزن  نم 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.هتنونیک لبق  نئاکلاب  ملعنل  ّانإو  یملع  هملعو  هملع ، یملع 

هک نیا  زا  شیپ  نادـناخ  ام  تسا و  نم  ملع  نیع  وا  شناد  ملع و  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شناد  ملع و  ناـمه  نم  شناد  ملع و 
.میتسه (1) هاگآ  نآ  زا  دنیآ ، دوجو  هب  یثداوح 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 6  / 956

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : رمع  نب  لّضفم 

: دومرف دز و  ادص  ار  شباحصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندش ، عونمم  تارف  بآ  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 

«. دیایب تسا  هنشت  هک  ره  « ؛ ئجیلف نآمظ  ناک  نَم 

تشاذـگ و یم  نانآ  کیاکی  ناهد  رد  ار  شماهبا  تشگنا  ترـضح  دنتفاتـش ، ناشیالوم  روضح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای 
.دندش باریس  باحصا  همه  هک  نیاات  دندروخ ، یم  بآ  نانآ 

هدیـشونن ییاراوگ  بآ  نینچ  ایند  رد  یـسک  هک  میدیـشون  ار  ییاراوگ  بآ  نانچ  ادخ ! هب  دـنگوس  تفگ : يرگید  هب  نارای  زا  یکی 
.دوب

ناشیاهمان و هب  ار  باحصا  کیاکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  برغم  ماگنه  تداهـش ) زا  سپ  و  ، ) دندش لاتق  مزاع  زور  نامه  يادرف 
.دنتسشن (2) ترضح  نآ  فارطا  دنتفگ و  باوج  اهنآ  دز و  ادص  ناشناردپ  مان 

زا هدرک و  لیم  یتشهب  ياذغ  نآ  زا  باحصا  همه  دش و  رضاح  اذغ  دوب ، یتشهب  هدئام  هک  تساوخ  یماعط  هرفـس  شترـضح  هاگنآ 
.دندش باریس  نآ  یندیماشآ 

186/44 ح 14. راونألا : راحب  183 ح 6 ، همامإلا : لئالد  - 1
ماگنه دوب ، هبنـش  هس  زور  زور ، نآ  دـندومن و  زاغآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  گـنج  هک  هاـگنآ  تسا : هدـمآ  ردـصم  رد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.درب مان  ناشناردپ  مان  اب  ار  دوخ  نارای  کی  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بورغ ،

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دندیشیدنا یم  هدرک  لّقعت  رگا  دندیدار  هنحص  نیا  نایفوک  زا  یهورگ  ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف شیوخ  نخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، درب فیرشت  يوضر  هوک  هب  شترضح  دوخ  داتسرف و  ناشیاهرهش  يوس  هب  ار  شباحصا  زا  مادک  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 
یهلا يایبنا  ار  شنوماریپ  هک  دیامرف  یم  سولج  رون  زا  یتخت  رب  اجنآ  رد  دوش ، یم  بایفرـش  شتمدخ  هک  نآ  زج  دنام  یمن  ینمؤم 
دنراد روضح  ناگتـشرف  نانمؤم ، رـس  تشپ  نانمؤم و  ناـنآ  رـس  تشپ  مالـسلا و  مهیلع  یـسیع  یـسوم ، میهاربا ، ترـضح  هلمج : زا 

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  دهاشو 

مالسلا هیلع  نیسحلا  مهنیب  امیف  اوفاو  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإف  مالـسلا ، هیلع  يدهملا  موقی  یّتح  لاحلا  اذهب  مهف  دومرف : ترـضح 
دعقیو هحفاصیو  هروزیو  هب ، ّفحّالإ  نینمؤملا  نم  ّیضرأ  الو  ّيوامس  دحأ  یقبی  الف  مالسلا ، هیلع  نیـسحلااوفاوو  ءالبرک  یتأی  یّتح 

.ریرسلا یلع  هعم 

یم البرک  يوس  هب  نانآ  دنک  مایق  ترضح  نآ  یتقو  دیامن ، مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  نیا  ات  دنتـسه  تلاح  نیمه  اب  نانآ 
دوجو درگ  هک  نآ  زج  دنام  یمن  یقاب  نیمز  نامسآ و  رد  نکاس  نانمؤم  زا  یسک  سپ  ، دننیب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنیآ و 

.دنیشن یم  رون  تخت  رد  شهارمه  هدرک و  هحفاصم  وا  اب  دنک و  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  دنز و  یم  هقلح  شترضح 

.بلطم بلاطل  اهءارو  الو  یش ء  اهنود  الو  یش ء  اهقوف  سیل  یّتلا  هعفرلا  هَّللاو ! هذه  لّضفم ! ای 

يارو تسین و  نآ  زا  رت  نییاپ  دوش و  یمن  رّوصت  يزیچ  نآ  قوف  هک  تسا  ییالاو  تلزنم  ماقم و  نیا  ادـخ ! هب  دـنگوس  لّـضفم ! يا 
.تسین (1) یبلطم  هدنیوج ، يارب  نآ 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   ( 7  / 957

188 ح 14. همامإلا : لئالد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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شترـضح تمدخ  تفرگ  قارع  يوس  هب  جورخرب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج 
تحلصم دیتسه ، ترضح  نآ  طبـس  ود  زا  یکی  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  امـش  مدرک : ضرع  هدش و  بایفرش 

هدش و ّقفوم  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دییامن ، حلـص  موق  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناتراوگرزب  ردارب  دننامه  زین  امـش  هک  منیب  یم 
.دوب راگتسر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، متـسه وا  لوسر  ادخ و  نامرف  تعاطا  رد  زین  نم  داد ، ماجنا  وا  لوسر  ادـخ و  روتـسد  هب  ار  راک  نیا  مردارب  هک  یتسار  هب  رباج ! يا 
؟ ینیبب ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  مرداربو  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآلا  نیمه  یهاوخ  یم 

، مالسلا هیلع  یضترم  ّیلع  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، زاب  نامـسآ  برد  ایوگ  مدید  ناهگان  مدرک ، یهاگن  سپس 
تشحو سرت و  زا  نم  دنتفرگ ، رارق  نیمز  رد  هدمآ و  دورف  نآ  زا  دیز  ورفعج  ءادهـشلادّیس ، هزمح  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

.متفر يا  هشوگ  هب 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

؟ ًاضرتعم نکتالو  ًامّلسم ، کتّمئأل  نوکت  یّتح  ًانمؤم  نوکتال  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  لبق  نسحلا  رمأ  یف  کل  لقأ  ملأ  رباج ! ای 

هک نآ  ات  دش  یهاوخن  نمؤم  هک  متفگن  وت  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  راک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رما  زا  شیپ  نم  رگم  رباج ! يا 
!؟ ینکن ضارتعا  نانآ  ربو  يدرگ ؛ دوخ  نایاوشیپ  نامرف  میلست 

؟ ینیبب ار  نیعل  دیزی  شلتاق  كانفسا  هاگیاجو  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  عیفر  هاگیاج  هیواعم و  موش  هاگیاج  یهاوخ  یم  ایآ 

! ادخ لوسر  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

يرگید هبرض  هاگنآ  تشگ ، راکشآ  ییایرد  تفاکش و  نیمز  دز و  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
تفه هک  نیا  ات  تفاکش  نیمز  زاب  دز و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هیواعم لهجوبا ، هریغم ، نب  دیلو  هک  دوب  يریجنز  نآرد  هک  مدید  یـشتآ  اهنیا  همه  ریز  زا  نم  .دش  هدید  ایرد  تفه  دش و  زاب  نیمز 
.دنتشاد ار  رفیکو  باذع  نیرت  تخس  نایمّنهج  زا  نانآ  دندوب ، هدش  هتسب  شکرس  نیطایشو  دیزی  رگ ، نایغط 

.ریگب الاب  ار  ترس  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگنآ 

هاگنآ مدرک ، هدهاشم  ار  نیرب  تشهب  تاجرد  نیرتالاب  نم  دش ، هدوشگ  نامسآ  ياهرد  هاگان  متفرگ ، الاب  ار  مرـس  نم  دیوگ : رباج 
ماما تفرگرارق ، اوه  رد  شترـضح  یتقو  دومن ، دوعـص  نامـسآ  يوس  هب  دوخ  ناهارمه  اب  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

! وش قحلم  ام  هب  مدنزرف ! دز : ادص  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

.دندش دراو  تشهب  تاجرد  نیرتالاب  هب  یگمه  دومن و  دوعص  اهنآ  هارمه  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دوب هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  هک  یلاح  رد  درک  هاگن  نم  هب  ناکم  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ 
: دومرف نم  هب 

.ًانمؤم نوکتل  ّکشتالو  هرمأ ، هل  مّلسف  انهاه  یعم  يدلو  اذه  رباجای !

.يدرگ نمؤم  ات  هدن  هار  دوخرب  دیدرت  وش و  وا  روتسد  میلست  تسا ، نم  هجرد  رد  مدنزرف  نیا  رباج ! يا 

.مشاب (1) هدیدن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  متفگ  هچنآ  رگا  داب  روک  نم  نامشچ  دیوگ : رباج 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 8  / 958

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : نانس  نب  دّمحم 

.دندرک لاح  ضرع  ناشدوخ  يالوم  يوس  هب  یگنشت  تّدش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای 

: درک ضرع  دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  يا  هتشرف  لاح  نیا  رد 

322 ح1. بقانملا : یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ هجاح نم  کل  له  لوقیو : مالسلا  کئرقی  هَّللا  ّنإ 

! يراد یتجاح  ایآ  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.شطعلا نم  یّنم -  هب  ملعأ  وه  ام  یباحصأ –  ّیلإ  یکش  دق  لاقو : مالسلا ، ّیبر  نمو  مالسلا  وه 

زا رما  نیا  رب  دنوادخ  دنا و  هدومن  هوکـش  نم  هب  یگنـشت  تّدش  زا  نم  نارای  .تسا  نم  راگدرورپ  بناج  زا  مالـس  تسا و  مالـس  وا 
.تسا رتاناد  نم 

يا همـشچ  هک  نک  داجیا  یطخ  نانآ  يارب  ترـس  تشپ  دوخ  تشگنا  اب  وگب : نیـسح  هب  دومرف : یحو  هتـشرف  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.دیشوج دهاوخ 

.دوب لسع  زا  رت  نیریش  ریش و  زا  رتدیفس  هک  دیشوج  يا  همشچ  دیشک و  یّطخ  دوخ  هباّبس  تشگنا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دندیماشآ بآ  نآ  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  سپ 

یم دـنوادخ  هک  تسا  موتخم  قیحر  همـشچ  ناـمه  نیا  تسامـش و  صوصخم  همـشچ ، نیا  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  تفگ : هتـشرف 
ناـبغار نیا ، رد  تـسا و  کـشم  زا  هدـش  هداـهن  نآ  رب  هـک  يرهم  « ؛  (1) َنوُِسفانَتُملا » سَفانَتَْیلَف  َِکلذ  یفَو  ٌکْـسِم  ُهُماـتِخ  : » دـیامرف

؟ مشونب نآ  زا  زین  نم  دییامرف  یم  هزاجا  دنریگ » یشیپ  رگیدکی  رب  یتسیاب 

(2) امرفب ! یشونب ، نآ  زا  يراد  تسود  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 9  / 959

؟ دیسر تداهش  هب  هنـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  فوؤر ، ياوشیپ  زا  دیوگ : نانـس  نب  دّمحم 
: دومرف ترضح 

، داتسرف شترـضح  يوس  هب  گرزب  ناگتـشرف  زا  هتـشرفراهچ ، لاعتم  دنوادخ  هک  یتروص  رد  ییوگ ؟ یم  نینچ  اجک  زا  شاب ! مارآ 
: دنتفگ نانآ 

راتخت اّمإ  تئش  نإ  رتخإ  نالوقیو : مالسلا  کیلع  ناءرقی  هلوسرو  هَّللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هیآ 26. نیفّفطم ، هروس  - 1
327 ح2. بقانملا : یف  بقاثلا  - 2
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.انیلإ عفرلا  وأ  کل ، ّودع  ّلک  نم  کنّکمنو  اهیف  امو  اهرسأب  ایندلا 

نک و باختنا  دراد  هچنآ  همه  اب  ار  ایند  یهاوخ  یم  رگا  تسوت ، اب  رایتخا  دنیوگ : یم  دنتسرف و  یم  مالـس  وت  يارب  شربمایپ  ادخ و 
.ایب ام  يوس  هب  ای  مییامن ، یم  عفد  ار  وت  نمشد  ام 

.هیلإ یلعألا  عفرلا  لب  مالسلا ، هَّللا  لوسر  یلعو  مالسلا  هَّللا  یلع  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.میامن یم  باختنا  ار  العا  عیفر  يوس  هب  ندمآ  نم  داب ، مالس  وا  لوسر  ادخ و  رب 

.دش (1) یهاوخن  هنشت  زگره  نیازا  سپ  دنتفگ : و  دومرف ، لیم  ترضح  دنداد و  شترضح  هب  بآ  یتبرش  نانآ 

لاثما و  هنـشت » هتـشک  يا  : » دیامرف یم  هک  تارایززا  یخرب  تارقف  اب  هدمآ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  دیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
کیدزن ات  یگنشت  دراد  ناکما  هک  اریز  درادن ، تافانم  دنتـسه ، هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  یگنـشت  رگنایب  هک  يرگید  رابخا  نآ و 

.دشاب هیلع  هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  تداهش  کیدزن  بآ ، ندیماشآو  هتشرف  راهچ  نیا  ندمآ  دورف  و  هدوب ، نداد  ناج 

-------------------------------------

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگ : امهنع  هَّللا  یضر  مقرا  نب  دیز   ( 10  / 960

.دیهش قیّدص  ّالإ  انتعیش  نم  ام 

.تسا دیهش  وگتسار و  هک  نیا  زج  تسین  ام  نایعیش  زا 

!؟ دنریم یم  ناشباوختخررد  نانآ  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  يرما  نینچ  هنوگچ  مدرک : ضرع 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  يا ؛ هدناوخن  ار  نآرق  ادخ ، باتک  ایآ  دومرف :

؛  (2) ْمِهِّبَرَْدنِع » ُءادَهُّشلاَو  َنوُقیّدِّصلا  ُمُه  َِکئلُوا  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  »

327 ح1. بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
هیآ 19. دیدح ، هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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«. دنتسه ناشراگدرورپ  دزن  ءادهش  ناقیدص و  نانآ  دندروآ  نامیا  وا  ناربمایپ  ادخ و  هب  هک  نانآ  «و 

.ءادهشلا هَّللا  ّلقأل  فیسلاب  لتق  نمل  ّالإ  هداهشلا  نکت  ملول  دومرف : هاگنآ 

.دوب (1) هدومن  مک  ار  نانآ  دادعت  دنوادخ  دش  یم  لماش  ار  ریشمش  اب  ناگدش  هتشک  رب  طقف  تداهش  رگا 

-------------------------------------

: هدومن تیاور  جئارخ »  » باتک رد  يدنوار  بطق   ( 11  / 961

هدمآ دورف  نیمز  رب  ناگتشرف  زا  یهورگ  اب  هک  دادروتسد  لیئربج  هب  لاعتم  دنوادخ  دش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 
.دنیوگ تینهت  کیربت و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  قح  ترضح  فرط  زا  ار  وا  تدالو  و 

« سرطف  » مانب يا  هتـشرف  هریزج  نآ  رد  دـندروخرب ، يا  هریزج  هب  نیب  نیا  رد  دـندمآ ، دورف  نیمز  رب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  اب  لیئربج 
هتـسکش شلاب  هلیـسو ، نیدب  هدرک و  یهاتوک  شتیرومأم  رد  وا  یلو  دوب ؛ هدرک  رومأم  يراک  ماجنا  يارب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دوب ،

.دوب لوغشم  ادخ  تدابع  هب  لاس  دصتفه  تّدم  اجنآ  رد  وا  .دندوب  هتخادنا  هریزج  نآ  رد  ار  وا  دوب و 

؟ دیور یم  اجک  تفگ : دید  ار  لیئربج  سرطف »  » یتقو

.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  روضح  هب  تفگ :

؛ یل وعدی  هّلعل  کعم  ینلمحأ  تفگ :

.دنک اعد  نم  يارب  ترضح  نآ  دیاش  ربب  دوخ  اب  مه  ارم 

شترضح روضح  بایفرش  یتقو  دنتفاتش ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  هارمه  هب  زین  وا  تفریذپ ، لیئربج 
.دناسر ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هب  ار  سرطف »  » نایرج لیئربج  دندش ،

.هحانج دولوملا  اذهب  حّسمتی  هل : لق  : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.دلامب دولوم  نآ  هراوهگ  هب  ار  شلاب  وگب : وا  هب 

هب سرطف  هاگ  نآ  دینادرگرب ، وا  هب  ار  شَلاب  يروف  نابرهم  دنوادخ  دیلام و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هراوهگ  هب  ار  دوخ  لاب  سرطف 
نامسآ يوس  هب  لیئربج  هارمه 

راـحبرد هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  ار  تیاور  نـیا  ریظن  نمـض ح 6 .  173/82 راونألا : راـحب  ح 681 ،  242 يدنوار : تاوعدـلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا هدروآ  زین   53/67 راونألا :
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.دش (1) هدیمان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  ناگتشرف ، نایم  رد  وا  درک ، زاورپ 

-------------------------------------

: دسیون یم  بقانم »  » باتک رد   ( 12  / 962

: دومرف یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شمارگ  ناردپ  زا  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  زا  دیوگ : نیعا  نب  هرارز 

، دش رامیب  هناخ  دراو  ترـضح  نآ  یتقو  تخوس ، یم  بت  زا  تّدـش  هب  وا  تفر ، يرامیب  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 
.دیدرگ عطق  وا  بت 

امـش زا  بت  مدش ، یـضار  هدش  اطع  امـش  هب  هک  یماقم  نآ  تیناّقح  هب  نم  یتسار  هب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رامیب 
؟ دنک یم  رارف 

.انل هعاطلاب  هرمأ  دقو  ّالإ  ًائیش  هَّللا  قلخام  هَّللاو ! دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دشاب ام  نامرف  رد  ات  هداد  روتسد  وا  هب  هک  نآ  زج  هدیرفاین ، يزیچ  چیه  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  کّیبل ، تفگ : یم  هک  میدید  یمن  ار  صخش  یلو  میدینش  ار  ییادص  ام  دیوگ : یم  هاگنآ 

؟ اذه لاب  امف  هبونذل ، ًهراّفک  ینوکت  یکل  ًابنذم  وأ  ًاّودع  ّالإ  یبرقتال  نأ  كرمأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  سیلأ 

وا ناهانگ  هراّفک  هک  يوشن  کیدزن  راک  هنگ  صخـش  نمـشد و  هب  زج  هک  هدادـن  روتـسد  وت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  رگم 
؟ تسیچ صخش  نیا  هانگ  یشاب ؟

.دوب (2) یثیل  يداه  نب  دادش  نب  هَّللادبع  ضیرم  نآ  هک ) تسا  ینتفگ  )

-------------------------------------

: دسیون یم  ماکحألا » بیذهت   » رد هرس  سدق  یسوط  خیش   ( 13  / 963

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : نیعا  نب  بّویا 

درم نآ  دروآ ، نوریب  رداـچ  زا  ار  دوـخ  يوزاـب  نز  ، دوـب يدرم  شرـس  تشپ  دوـب ، هـبعک  فاوـط  لوغـشم  مارحلا  هَّللا  تـیب  رد  ینز 
، دینابسچ نز  يوزاب  يور  ار  درم  نآ  تسد  نانچمه  اناوت  دنوادخ  تشاذگ ، نز  يوزاب  يور  ار  شتسد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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182/44 ح7. راونألا : راحب  252/1 ح6 ، جئارخلا : - 1
183/44 ح8. راونألا : راحب  ، 51/4 بقانملا : - 2
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هب و  دـندرک ، عامتجا  مدرم  دنداتـسرف ، ریما  دزن  هب  هکدیـسر  ییاج  هب  راک  دـندنام ، زاب  فاوط  زا  و  دـندش ، علّطم  رما  نیا  زا  نایجاح 
.دنسرپب ار  وا  مکحات  دنداتسرف  اهقف  يوس 

.تسا هدومن  تیانج  وا  هک  ارچ  دیرب ، ار  درم  نیا  تسد  دیاب  دنتفگ : اهقف 

؟ تسین ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  زا  یسک  اجنیا  رد  ایآ  تفگ : مکاح 

.تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بشما  نیمه  ارچ ، دنتفگ :

نیبب تفگ : ریما  دروآ ، فیرشت  ترضح  نآ.دوش  امرف  فیرشت  شترـضح  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  یـصخش  ریما 
؟ دنا هدرک  راک  هچ  رفن  ود  نیا 

سپس دش ، اعد  لوغشم  يدایز  تّدم  دومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  ناتسد  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.درک ادج  نز  يوزاب  زا  ار  درم  تسد  دمآ و  رفن  ود  نآ  دزن 

؟ ینک یمن  تازاجم  راک  نیا  ببس  هب  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ : ریما 

.هن (1) دومرف : ترضح 

-------------------------------------

: دسیون یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   ( 14  / 964

ماما دزن  هریوج » هَّللادـبع   » مانب میت  هلیبق  زا  يدرم  مدـید  متـشاد ، روضح  ـالبرک  رد  اروشاـع  زور  نم  دـیوگ : بئاـس  نب  ءاـطع  ردارب 
! نیسح ای  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح 

؟ یهاوخ یم  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

!! شتآ هب  ار » وت   » داب هدژم  تفگ : نوعلم ) نآ  )

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ تنأ نم  ریخ ، یلإ  ریخ  نم  انأو  ، عاطم عیفشو  روفغ ، ّبر  یلع  مدقأ  ّینإ  اّلک 

ریخ يوس  هب  متـسه و  ریخ  بناج  زا  نم  مور ، یم  اور  نامرف  عیفـش و  هدـنزرمآ ، راـگدرورپ  يوس  هب  نم  اـنامه  تسین ، نینچ  زگره 
؟ یتسیک وت  مور ، یم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.متسه هریوج  دنزرف  نم  تفگ :

183/44 ح 10. راونألا : راحب  ، 51/4 بقانملا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نیرفن نوعلم  نآ  قح  رد  هاگنآ  میدید ، ار  شلغب  ریز  يدیفس  ام  هک  درک  دنلب  يردق  هب  ار  شکرابم  ناتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: تشاد هضرع  درک و 

؛ رانلا یلإ  هّرج  ّمهّللا 

! نک شتآ  راچد  ار  وا  ادنوادخ !

هب تخاس  نوگنرس  ار  وا  دیدرگ و  بارطضا  راچد  شبـسا  یلو  دومن ؛ هلمح  شترـضح  رب  تفـشآرب و  دش و  نیگمـشخ  هریوج  نبا 
ره هب  وا  رـس  تفر و  یم  تعرـس  اـب  درک و  مر  وا  بسا  دـش ، نازیوآ  نیمز  يوس  هب  شرـس  دـنام و  باـکر  رد  شیاـپ  هک  يا  هنوگ 

بـسا باکررد  نانچمه  شـسحن )  ) نت رگید  هقـش  و  دـش ، هعطق  هعطق  وا  نار  اپ و  قاسو  اپ  هک  نیا  ات  دروخ ، یم  یتخرد  گـنس و 
.دش (1) خزود  شتآ  دراو  هلیسو  نیدب  هدنام و  نازیوآ 

-------------------------------------

: دسیون یم  رابخألا » عماج   » باتک رد   ( 15  / 965

نونکا نکیل  ما و  هدش  نماض  ار  یلماک  هید  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  نیـشن  هیداب  یبرع 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخزا  رتراوگرزب  و  منک ، یم  تساوخرد  مدرم  نیرتراوگرزب  زا  متفگ : مدوخ  اب  مناوتان ، نآ  تخادرپ  زا 

.ما هدیدن  ار  یسک  ملسو  هلآو  هیلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم یتفگ  هک  يا  هید  مّوس  کی  يداد  خـساپ  ار  اهنآزا  یکی  رگا  .میاـمن  یم  لاؤس  عوضوم  هس  دروم  رد  وت  زا  نم  برع ! ردارب  يا 
.مزادرپ یم  ار  نآ  همه  يداد  خساپ  ار  لاؤس  هس  ره  رگا  مّوس و  ود  يداد  خساپ  ار  لاؤس  ود  رگا  مزادرپ و 

فرـش ملع و  نادناخ  زا  امـش  هک  یلاح  رد  دسرپ ، یم  ماوع )  ) نم زا  امـش  لثم  یتیـصخش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : یبارعا 
؟ دیتسه

نمض ح 16.  187/44 راونألا : راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مراوگرزب  ّدج  زا  يرآ ،

؛ هفرعملا ردقب  فورعملا 

.تسا صخش  ره  تفرعم  هزادنا  هب  اطع  یکین و 

ادخ زا  زج  ییورین  مزومآ و  یم  امـش  ترـضح  زا  هنرگو  مهد  یم  خساپ  متـسناوت  رگا  دیـسرپب ! دیهاوخ  یم  هچنآ  زا  تفگ : یبارعا 
.تسین

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

!« تسا رترب  لامعا  مادک  « ؟ لضفأ لامعألا  ّيأ 

«. ادخ هب  نامیا  « ؛ هَّللاب نامیإلا  تفگ : یبارعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

»؟ تسیچ تکاله  زا  ییاهر  هار  « ؟ هکلهملا نم  هاجنلا  امف 

«. ادخ هب  دامتعا  « ؛ هَّللاب هقثلا  تفگ : یبارعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

»؟ تسا درم  تنیز  بجوم  یتفص  هچ  « ؟ لجرلا نّیزی  امف 

«. دشاب يرابدرب  هارمه  هک  یشناد  « ؛ ملح هعم  ملع  تفگ : یبارعا 

؟ هچ دشاب  هتشادن  ار  تفص  نیا  رگا  کلذ ؟ هأطخأ  نإف  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. دشاب يدرمناوج  اب  هک  یتورث  « ؛ هءورم هعم  لام  تفگ : یبارعا 

.دشاب هتشادن  مه  ار  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. دشاب ییابیکش  اب  مأوت  هک  يرقف  « ؛ ربص هعم  رقف  تفگ : یبارعا 
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؟ هچ دشاب  هتشادن  مه  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.تسا الب  نیا  راوازس  وا  هک  دنازوسب  اروا  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  یصخش  نینچ  رب  سپ  تفگ : یبارعا 

هک زین -  ار  شیوخ  رتشگنا  دومن و  اـطع  يو  هب  دوب  نآ  رد  ـالط  راـنید  رازه  هک  یلوپ  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح  نآ  ماـگنه  نیا  رد 
.دیشخب وا  هب  تشاد -  شزرا  مهرد  تسیود  نآ  نیگن 

: دومرف هاگنآ 
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؛ کتقفن یف  متاخلا  فرصاو  کئامرغ ، یلإ  بهذلا  طعأ  یبارعأ ! ای 

.نک فرصم  تیگدنز  جراخمرد  ار  رتشگنا  نیا  زادرپب و  هید  يازا  رد  ار  الط  رانید  رازه  نیا  یبارعا ! يا 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  هتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياطع  یبارعا 

؛  (1) ُهََتلاسِر »...  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللَا  »

(2) دهد .»...  رارق  اجک  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  دنوادخ  »

-------------------------------------

: دسیون یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   ( 16  / 966

یبرع ناهگان  میدیـسر ، حـطبا »  » هیحان هب  هک  یماگنه  متـشاد ، تکرـش  ّجـح  مسارم  رد  باّطخلا  نب  رمع  اب  یلاس  دـیوگ : هملـسوبا 
مخت دـنچ  نایم ، نیا  رد  مدوب  هدیـشوپ  مارحا  سابل  نم  نینمؤملاریما )!!(  يا  تفگ : دیـسر  رمع  دزن  یتقو  دـمآ ، ام  فرط  هب  ینابایب 

؟ تسا بجاو  نم  رب  يا  هراّفک  هچ  نونکا  مدروخ ، هتخپ و  ار  اهنآ  هدید و  ار  یغرمرتش 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  باحصا  زا  یکی  هلیسو  هب  دنوادخ  دیاش  نیـشنب  مناد )!!(  یمن  ار  هلأسم  نیا  مکح  نم  تفگ : رمع 
.دهد رارق  وت  راک  رد  یشیاشگ 

یبا نب  ّیلع  نیا  یبارعا ! يا  تفگ : رمع  ، دندمآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماگنه ، نیا  رد 
! سرپب وا  زا  ار  تلاؤس  تسا ، بلاط 

.دیسرپ ار  شلاؤس  تساخرب و  یبارعا 

: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع 

.وش ایوج  كدوک  نیا  زا  ار  تلاؤس  خساپ  یبارعا ؛ يا 

؟ دینک یم  هلاوح  يرگید  هب  امش  زا  مادک  ره  ارچ  تفگ : یبارعا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نیا  وت ! رب  ياو  دنتفگ : دندومن و  هراشا  وا  هب  مدرم 

.سرپب وا  زا  تسا 
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 - مدوب هدیشوپ  مارحا  سابل  هک  یلاح  رد  مدش و  جراخ  جح  مسارم  ماجنا  يارب  ما  هناخ  زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : یبارعا 
 - . دومن حرطم  ار  دوخ  هلأسم  و 

: دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.يرآ تفگ : يراد ؟ رتش  ایآ 

.مارحلا هَّللا  تیب  یلإ  اهدهاف  تلصف  امف  هلوحفلاب ، اهبرضاف  ًاقون  تبصأ  يّذلا  ضیبلا  ددعب  ذخ  دومرف :

.نک هیده  ادخ  هناخ  هب  دنروایب  هّچب  هچ  ره  .نک  يریگ  تفج  رن  رتش  اب  ار  هدام  رتش  يا  هدروخ  هک  یغرمرتش  مخت  دادعت  هب 

(. تسیچ شا  هفیظو  تروص  نیا  رد  ( ؛ دننک نینج  طقس  اهرتش  زا  یضعب  دیاش  نیسح ! ای  تفگ : درک و  نیسح  ماما  هب  ور  رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دشاب دساف  مه  اه  غرمرتش  مخت  زا  یضعب  دیاش  رمع ! يا 

.یتفگ بوخ  یتفگ و  تسار  تفگ : رمع 

: دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  شدنزرف  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماگنه  نیا  رد 

؛  (1) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

(2) تساناد .» اونش و  دنوادخو  دنا  هتفرگ  تلیضف )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانآ  »

-------------------------------------

: دسیون یم  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش   ( 17  / 967

: دومرف یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : ساّبع  نبا 

هیآ 34. نارمع ، لآ  هروس  - 1
.تسا هدیدرگ  رکذ  رد ص 478 ح 948  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  197/44 ح 12 . راونألا : راحب  - 2
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شرگید لاب  ات  يو  لاب  ره  نایم  تسا ، لاب  رازه  هدزناش  ياراد  هتـشرف  نیا  لـیئادرد ،»  » ماـنب دراد  يا  هتـشرف  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه 
.تسا نیمز  نامسآ و  نایم  دننامه  اوه ، نآ  هلصاف  هکدراد  دوجو  ییاوه 

؟ تسه يزیچ  ام  راگدرورپ  قوفام  ایآ  تفگ : یم  دوخ  اب  هتشرف  نآ  يزور 

.دش لاب  رازه  ود  یس و  وا  ياهلاب  عومجم  هکداد  شیازفا  ربارب  ود  ار  وا  ياهلاب  سپ  .دش  هاگآ  يو  هتفگ  زا  لاعتم  دنوادخ 

! نک زاورپ  هک : دومرف  یحو  وا  هب  لاعتم  يادخ  هاگنآ 

(. دش هتسخ  هک   ) دوب هدیسرن  شرع  مئاوق  زا  یکی  هب  شرس  زونه  یلو  درک ؛ زاورپ  لاس  دصناپ  تّدم  دمآ و  رد  زاورپ  هب  وا 

يادـخ نم  هک  اریز  درگ ! زاـب  شیوخ  هاـگیاج  هب  هتـشرف ! يا  دومرف : یحو  وا  هب  دـش ، هاـگآ  وا  یگتـسخ  زا  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
.موش یمن  فیصوت  ناکم  هب  زگره  نم  و  تسین ، يزیچ  چیه  نم  زا  رتالاب  متسه و  یگرزبره  زا  رتالاب  رترب و  گرزب و 

.دومن شنوریب  ناگتشرف  فص  زا  هتفرگ و  ار  وا  ماقم  اه و  لاب  دنوادخ  هاگنآ 

، کلام هتشرف  هب  نابرهم  يادخ  تشاذگ ؛ دوجو  هصرع  هب  اپ  هعمج  بش  هبنش و  جنپ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
رب هدـش  دـّلوتم  اـیند  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  يارب  هک  يدولوم  تمارک  رطاـخ  هب  ار  شتآ  : دوـمرف یحو  شتآ  نزاـخ 

! نک شوماخ  نایخزود 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  يارب  هک  يدولوم  هنامیرک  مودقرطاخ  هب  ار  نیرب  تشهب  دومرف : یحو  تشهب  نزاخ  ناوضر ، هتـشرف  هب  و 
.نک رّطعمو  هدومن  تنیز  هدش  ّدلوتم  ملسو 

ار دوخ  هدش  ّدلوتم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  يارب  ایند  رد  هک  يدولوم  رطاخ  هب  دومرف : یحو  نایروح  هب  دنوادخ  نینچمه 
.دندرگ لیان  رگیدکی  رادید  هب  هتسارآ و 

ایند رد  هک  ارچ  دیوش ، ریبکت  دیجمت و  دیمحت ، حیبست ، لوغشم  و  دیشکب ! فص  دیزیخرب و  دومرف : یحو  ناگتشرف  هب  دنوادخ  زین  و 
.تسا هدش  ّدلوتم  يدوعسم  يدولوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  يارب 

هب  ) قلبا نابـسا  رب  تسا -  هتـشرف  رازه  رازه  هلیبق  ره  هک  - هتـشرف زا  هلیبق  رازه  اـب  دومرف : یحو  لـیئربج  هب  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه 
هایس و گنر 
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هک تسا  نویناحور  مانب  یناگتـشرف  اهنآ  هارمه  هب  توقایو و  ّرد  ياه  هبق  اهنآ  تشپ  رب  دنا و  هدش  هدز  ماگل  هدش و  نیز  هک  دـیفس )
کیربت و ار  شدولوم  مودق  دیورب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  يوس  هب  دیوش و  راوس  تسا ، رون  زا  ییاه  قبط  اهنآ  تسد  رد 

.دییوگ تینهت 

: هل لق  هّزعو و  هئّنهو  نیسحلا  هتیّمس  دق  ّینإ  لیئربج ! ای  هربخأو 

يرب ء هنم  انأ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتاق  دئاقلل ، لیوو  قئاسلل ، لیوو  ، لتاقلل لیوف  ّباودلا ، رارـش  یلع  کتُّما  رارـش  هلتقی  دّمحم ، ای 
همایقلا موی  رانلا  لخدی  نیسحلا  لتاق  هنم ، ًامرج  مظعأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتاقو  ّالإ  همایقلا  موی  دحأ  یتأیال  ّهنأل  يرب ء ، یّنم  وهو 

.هّنجلا یلإ  هَّللا  عاطأ  نّمم  نیسحلا  لتاق  یلإ  قوشأ  رانلاو  رخآ ، ًاهلإ  هَّللا  عم  ّنأ  نومعزی  نیّذلا  عم 

: وگب هداد و  تلیستار  وا  هتفگ و  تینهت  وا  هب  مدیمان ، نیسح »  » ار وا  نم  وگب : ربمایپ  هب  لیئربج ! يا 

یم ار  اهبسا  هک  یناسک  رب  ياو  وا ! لتاق  رب  ياو  دنشک ، یم  ار  تدنزرف  نیا  دنراوس  نابسا  نیرتدب  رب  هک  وت  تُّما  رارـشا  دّمحم ! يا 
هک ارچ  تسا ، رودو  رازیب  نم  زا  زین  وا  مرازیب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  زا  نم  دـنوش ! یم  اهنآ  يامنهار  هک  یناسک  رب  ياو  دـننار !

کیرـش ادـخ  يارب  دوخ  لایخ  اب  هک  یناسک  اب  وا  لتاق  تمایق  زور.تسا  رتگرزب  همه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  مرج  تمایق  زور 
ندیسر يارب  ار  ادخ  هک  یسکزا  دراد  يرتشیب  قایتشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  هب  خزود  شتآ  دوب ، دنهاوخ  شتآ  رددنا  هداد  رارق 

.تسا هدرک  تعاطا  تشهب  هب 

هتشرف هب  دمآ ، یم  دورف  نیمز  يوس  هب  هتفرگ و  ار  یهلا  مایپ  لیئربج  هک  نایم  نیا  رد  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؟ تسا هدش  اپرب  یتمایق  ایند  لها  يارب  ایآ  تسا ؟ ربخ  هچ  نامسآ  رد  بشما  لیئربج ! يا  تفگ : يو  هب  لیئادرد  دروخرب ، لیئادرد » »

هداتسرف ارم  دنوادخ  کنیا  هک  هدش  ّدلوتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  يارب  ایند  رد  يدازون  نکیلو  هن ، تفگ : لیئربج 
.میوگ تینهت  کیربت و  وا  هب  ات 

وت و هک  مهد  یم  دنگوس  ییادخ  قح  هب  ار  وت  لیئربج ! يا  تفگ : هتشرف  نآ 
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نیا ّقح  هب  ار  وت  وگب : ناسرب و  شترضح  هب  ارم  مالس  يدیسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تمدخ  یتقو  دیرفآ ! ارم 
! دنادرگزاب متشاد  ناگتشرف  نایم  رد  هک  ارم -  ماقم  لاب و  هدش و  یضار  نمزا  ات  هاوخب  ادخ  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  دولوم 

هدومرف دنوادخ  هک  نانچمه  و  دش ، بایفرش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  روضح  هب  یتقو  دمآ ، دورف  نیمز  يوس  هب  لیئربج 
؟ دنشک یم  ار  وا  نم  تُّما  ایآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تفگ ؛ تیلستو  تینهت  کیربت ، وا  هب  دوب 

! دّمحم يا  يرآ ، تفگ : لیئربج 

.مهنم يرب ء  ّلجوّزع  هَّللاو  مهنم  يرب ء  انأ  یتّمُاب ، ءالؤه  ام  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.تسارازیب نانآ  زا  زین  لاعتم  دنوادخ  مرازیب ، نانآ  زا  نم  دنتسین ، نم  تُّما  زا  نانآ 

.مرازیب نانآ  زا  زین  نم  دّمحم ! ای  تفگ : لیئربج 

تلیـست کیربت و  يو  هب  دازون  نیا  رطاخ  هب  دمآ و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دزن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  نآ ، زا  سپ 
.تفگ

! دیامن خزود  دراو  ار  شلتاق  دنوادخ  مدوب ، هدییازن  ار  وا  نم  شاک  دومرف : تسیرگ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

هیداهلا هّمئألا  هنم  نوکت  مامإ  هنم  نوکی  یّتح  لتقیال  هّنکلو  همطاف ! ای  کلذب  دهشأ  انأ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
.هدعب

وا زا  هک  دـیآ  دوجو  هب  وا  زا  یماما  هک  نیا  ات  دـش  دـهاوخن  هتـشک  منیـسح  یلو  .مهد  یم  یهاوگ  رما  نیا  رب  زین  نم  همطاف ! مرتخد 
.دمآ دنهاوخ  دوجو  هب  رگتیاده  نایاوشیپ 

: دنتسه نانیا  نم  زا  سپ  ناماما  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 

.مالسلا هیلع  یلع  رگتیاده ؛)  ) يداهلا  - 1

.مالسلا هیلع  نسح  هدننک ؛) تیاده   ) يدتهملا  - 2

.مالسلا هیلع  نیسح  هدننک ؛) يرای   ) رصانلا  - 3

.مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هدش ؛) يرای   ) روصنملا  - 4

.مالسلا امهیلع  یلع  نب  دّمحم  هدننک ؛) تعافش   ) عفاشلا  - 5
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.مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نیما ؛)  ) نیمألا  - 7

.مالسلا امهیلع  یسوم  نب  یلع  تیاضر ؛) دروم   ) اضرلا  - 8

.مالسلا امهیلع  یلع  نب  دّمحم  لاعف ؛)  ) لاّعفلا  - 9

.مالسلا امهیلع  یلع  نب  دّمحم  نمتؤم ؛)  ) نمتؤملا  - 10

.مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  اناد ؛) رایسب   ) مّالعلا  - 11

.دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک  یسک  هدننک ؛) مایق   ) مئاقلا  - 12

.دش مارآ  هیرگ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

.دیناسر ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ضرع  هب  ار  وا  يراتفرگ  هتشرف و  نآ  هّیضق  لیئربج  هاگنآ 

هب دوب  هدش  قادنق  يا  هنیمشپ  هچراپ  نایم  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دیوگ : ساّبع  نبا 
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  يوس 

نب نیسحلل  ناک  نإ  بوقعیو  قاحسإو  لیعامـسإو  میهاربإو  دّمحم  هّدج  یلعو  هیلع ، کّقحب  لب  ال  کیلع ، دولوملا  اذه  ّقحب  ّمهللا 
.هکئالملا فوفص  نم  هماقمو  هتحنجأ  هیلع  ّدرو  لیئادرد  نع  ضراف  ّقح  كدنع  همطاف  نب  ّیلع 

لیعامـسا میهاربا ، شدادجا )  ) و دّمحم ، شّدج  ووا  هب  تبـسن  وت  هک  یقح  هب  هکلب  هن ، دراد ، وت  هب  دولوم  نیا  هک  یقح  هب  ادنوادخ !
لاب و و  وش ، یـضار  لیئادردزا  دراد ! یتلزنم  ردـق و  قح و  وت  هاگـشیپ  رد  همطاف  دـنزرف  یلع ، نب  نیـسح  نیا  رگا  يراد ، بوقعی  و 

! امرف اطع  وا  هب  ناگتشرف  نایم  رد  ار  وا  ماقم 

.دنادرگزاب وا  هب  ناگتشرف  نایم  رد  ار  وا  ماقم  لاب و  دیزرمآ و  ار  هتشرف  نآ  تفریذپ و  ار  تمحر  ربمایپ  ياعد  نابرهم  يادخ  سپ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، دنزرف  یلع ، نب  نیـسح  هدـش  دازآ  نیا  : » هک دـش  فورعم  نینچ  تشهب  رد  هتـشرف  نآ 
(1) تسا .» ملسو 

نیا تّحص  ضرف  رب  دیوگ : یم  تیاور  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 

(. راصتخا تروص  هب   ) 248/43 ح 24 و 184/59 ح 27 راونألا : راحب  282/1 ح 36 ، نیدلا : لامک  - 1
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هدـیقع وا  هک  نیا  هن  هدـش ، ـالتبم  يراـتفرگ  نیا  هب  يداـقتعا  نینچ  روطخ  ضحم  هب  هتـشرف  نآ  دـیاش  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تیاور ،
.تسا هدوب  یناکم  ياراد  لاعتم  دنوادخ  هک  هتشاد 

يا هبترم  ای  ناکم  ام ، راگدرورپ  شرع  قوفام  هک : هدوب  نیا  »؟ تسه يزیچ  ام  راگدرورپ  قوفام  ایآ  : » هک نیا  زا  شروظنم  هک  نیا  ای 
.تسا دنوادخ  تلالج  تمظع و  تخانش  رد  وا  یهاتوک  رگناشن  وا  زا  يا  هدیقع  نینچ  ور ، نیا  زا  هدوب !

.تساناد لاعتم  دنوادخ  و  دننک ، یم  لایخ  نینچ  یهاگ  هک  تسا  يدارفا  مّهوت  ندرک  فرطرب  يارب  ناکم  یفن  رکذ  نیاربانب ،

-------------------------------------

: تسا هدمآ  تبیغ »  » باتک رد   ( 18  / 968

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ، ياوشیپ 

نیا يارجا  رد  وا  داتسرف ، یتّیرومأم  يارب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  يزور  دنتفگ ، یم  لیئاصلـص »  » ار وا  هک  دوب  نامیا  لها  زا  يا  هتـشرف 
.درک دیعبت  ایرد  ریازج  زا  يا  هریزج  هب  تفرگ و  ار  يو  لاب  رپ و  دنوادخ  تهج ، نیمه  هب  دومن ، یتسس  رما 

مّدج تینهت  يارب  ات  دنتفرگ  هزاجا  لاعتم  يادخزا  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  دیـسر ، ارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدلوت  بش  هک  نیا  ات 
.دنیآ دورف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  نانمؤمریما  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

، دندمآ دورف  تینهت  يارب  نیمز  يوس  هب  يرگید  نامـسآ  هب  ینامـسآ  ره  شرع و  زا  هورگ  هورگ  نانآ  داد ، هزاجا  نانآ  هب  دـنوادخ 
.دندرک فّقوت  دندید ، ار  وا  یتقو  .دوب  هداتفا  يا  هریزج  رد  هک  دندروخرب  لیئاصلص  هتشرف  هب  ماگنه  نیا  رد 

؟ دیا هدمآ  دورف  هچ  يارب  و  دیور ! یم  اجک  نامحر ! يادخ  ناگتشرف  يا  تفگ : لیئاصلص 

: دنتفگ ناگتشرف 

دولوم مرکأ  هلیللا  هذه  یف  دلو  دق  لیئاصلص ! ای 
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هیلع نسحلا  هیخأو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هُّماو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هیبأو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هّدج  دعب  ایندلا  یف  دـلو 
.انل نذأف  هدلول  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هبیبح  هئنهت  یف  هَّللا  ّانذأتسا  دقو  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  وهو  مالسلا 

هیلع یضترم  یلع  شردپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شّدج  زا  سپ  دولوم ، نیرت  یمارگ  ایند  رد  بشما  لیئاصلـص ! يا 
زا ام  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  وا  و  هدش ، ّدلوتم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  شردارب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  مالـسلا و 

يارب لاعتم  يادخو  مییوج ، تکرش  شدنزرف  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  شبیبح  تینهت  رد  ات  میتساوخ  هزاجا  دنوادخ 
.داد هزاجا  ام 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  شبیبح  ّقح  هب  و  امشو ، ام  راگدرورپ  ادخ ، ّقح  هب  ار  امش  نم  ادخ ! ناگتشرف  يا  تفگ : لیئاصلص 
هک دیربب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ادخ  بیبح  دزن  دوخ  هارمه  هب  زین  ارم  مهد ! یم  دـنگوس  دولوم  نیا  قح  هب  و 
لاب رپ و  دزرمایب و  ارم  ياطخ  هک  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  يدولوم  نیا  قح  هب  دـهاوخب  ادـخ  زا  ات  مینک ، اضاقت  وا  زا  نم  امش و 

.دنادرگزاب متشاد ، بّرقم  ناگتشرف  اب  هک  یماقم  هب  ارم  هدرک و  اطع  ارم  هتسکش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شدنزرف  تدالو  دندروآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  دوخ  هارمه  هب  ار  لیئاصلـص  ناگتـشرف ،
هب ار  دنوادخ  ات  دندرک  دای  مسق  دنتساوخ و  ترضح  نآ  زا  و  دندرک ، فیرعت  ار  هتـشرف  نآ  هّصق  هتفگ و  تینهت  ترـضح  نآ  هب  ار 
اب هک  یماقم  هب  ار  وا  هدرک و  ناربج  وا  هتـسکش  لاب  رپ و  دزرماـیب و  ار  وا  ياـطخ  ادـخ  اـت  دـهد  مسق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّقح 

.دنادرگزاب تشاد ، بّرقم  ناگتشرف 

.روایب ار  نیسح  مدنزرف  دومرفوا : هب  دمآ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  دزن  تساخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.دروآ دوب ، هدش  قادنق  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

رد تفرگ و  ار  وا  تفگ  یم  نخـس  شدـنزرف  اب  ینابرهم  تفطالم و  اب  هک  یلاح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شّدـج 
.دروآ ناگتشرف  دزن  دوخ  تسد  فک  نایم 

هب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .دنتفگ  انث  دمح و  ار  يادخ  هدرک و  زاب  ریبکت  لیلهت و  هب  نابز  دندید  ار  وا  ناگتـشرف  یتقو 
: درک ضرع  تفرگ و  نامسآ  فرط  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  هّجوتم  هلبق  يوس 
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.نیبّرقملا هکئالملا  عم  هماقم  یلإ  هّدرتو  هحانج ، رسک  ربجتو  ، هتئیطخ لیئاصلصل  رفغت  نأ  نیسحلا  ینبإ  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهللا 

هب ار  وا  ینک و  اطع  ار  وا  لاب  يرذگرد و  لیئاصلـص  ياطخ  زا  هک  مهد ! یم  دنگوس  نیـسح  مدنزرف  نیا  ّقح  هب  ار  وت  نم  ادنوادخ !
! ینادرگزاب تشاد ، بّرقم  ناگتشرف  اب  هک  یماقم 

اطع ار  وا  لاب  دیـشخب و  ار  لیئاصلـص  ياطخ  تفریذـپ و  داد  هک  يدـنگوس  رطاخ  هب  ار  دوخ  تمحر  ربمایپ  ياعد  نابرهم  دـنوادخ 
.دینادرگزاب (1) تشاد ، بّرقم  ناگتشرف  اب  هک  یماقم  هب  ار  وا  درک و 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  رابخا  زا  یخرب  رد  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   ( 19  / 969

ییوهآ هّچب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  هدـش و  بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  روضح  یناـبایب  برع  يزور 
.ما هدروآ  هیده  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  وت  دنزرفود  يارب  ار  نآ  کنیا  ما  هدرک  راکش 

.درک ریخ  ياعد  وا  يارب  تفریذپ و  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.تساوخ ار  وهآ  هّچب  دوب ، هداتسیا  شراوگرزب  ّدج  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هّچب اب  شردارب  دید  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تشذـگن  یتعاس  .درک  اطع  وا  هب  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
: تفگ وا  هب  دنک ، یم  يزاب  ییوهآ 

؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  وهآ  هّچب  نیا  مردارب !

.تسا هدومرف  اطع  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مّدج  تفگ : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هّچب مردارب  يارب  راوگرزبّدج ! يا  تفگ : تفاتش و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يوس  هب  تعرس  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؟ ینک یمن  اطع  نم  هب  ار  نآ  لثم  ایآ  دنک ، یم  يزاب  نآ  اب  هک  يا  هدرک  اطع  ییوهآ 

لاـح نیع  رد  دوب ، تکاـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک و  یم  رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نانخس اب  داد و  یم  يرادلد  ینابرهم  اب  ار  شدنزرف 

258/43 ح 47. راونألا : راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1598 
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.دنک هیرگ  هک  دش  کیدزن  درک و  رارصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نیا  ات  دومن  یم  ینابرهم  يزیمآرهم 

دیآ یم  دوخ  هّچب  اب  ییوهآ  میدید  میدرک و  هاگن  دش ، دنلب  ییادص  رس و  دجـسم  برد  رانک  هاگان  لاح ، نیمه  رد  دیوگ ): يوار  )
.دز یم  ار  نآ  شبند  اب  و  دنار ، یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يوس  ار  ود  نآ  تسا و  شرس  تشپ  یگرگ  هک 

راکش یچراکش  ار  اهنآ  زا  یکی  متشاد ، هّچب  ود  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : حیصف  نابز  اب  وهآ  دندیـسر ، ترـضح  روضح  هب  یتقو 
نآ نداد  ریـش  لوغـشم  هک  نـآلا  نیمه  دوب ، شوخ  نآ  اـب  ملد  هک  دوب  هدـنام  یقاـب  نم  يارب  یکی  نیا  دروآ ، امـش  يوس  هب  درک و 

: تفگ یم  يا  هدنیوگ  مدینش  هاگان  مدوب ،

نیب فقاو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّنأل  ًاعیرس ، هیلصوأو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ّیبنلا  یلإ  کفشخب  هلازغ ! ای  یعرسأ  یعرسأ 
تکبل مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یکب  ولو  هدابعلا ، عماوص  نم  مهـسوؤر  اوعفر  دـق  مهعمجأب  هکئـالملاو  یکبی  نأ  ّمه  دـقو  هّدـج  يدـی 

.هئاکبل نوبّرقملا  هکئالملا 

نونکا مه  هک  اریز  ناسرب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ادخ  ربمایپ  هب  يروف  ار  دوخ  هّچب  زیخرب و  تعرـس  اب  وهآ ! يا 
هراظن هتشادرب و  ناشهاگتدابع  زا  رس  ناگتشرف  همه  دنک ، هیرگ  دهاوخ  یم  هداتسیا و  شّدج  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف 

.درک دنهاوخ  هیرگ  وا ، هیرگ  تهجب  بّرقم  ناگتشرف  همه  دنک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  دنا ، هرظنم  نیا  رگ 

تعرس اب  دوش  يراج  شتروص  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  کشا  هک  نآ  زا  شیپ  وهآ ! يا  تفگ : یم  يا  هدنیوگ  هک  مدینـش  نینچمه 
.دروخب تا  هّچب  اب  ار  وت  ات  منک  یم  ّطلسم  وت  هب  ار  گرگ  نیا  هنرگ  و  ناسرب ! وا  هب  ار  دوخ 

هب ار  مدوخ  تعرـس  اب  دـش ، هدـیدرون  رد  میاپ  ریز  نیمز  نوچ  یلو  ما ، هدرک  یط  ار  يدایز  تفاسم  نم  نونکا  مه  ادـخ ! لوسر  يا 
رد دوش  يراج  شتروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  کـشا  هک  نآ  زا  شیپ  هک  منک  یم  شیاتـس  ار  يادـخ  نم  مدـناسر ، امـش  روضح 

.مدش رضاح  امش  روضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1599 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ،و  دـندرک دـنلب  ریبکت  لیلهت و  هب  نابز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  ماگنه  نیا  رد 
.تساوخ تکرب  وا  يارب  هدومن و  ریخ  ياعد  وهآ  قح  رد  ملسو 

رورسم لاحشوخ و  زین  راوگرزب  يوناب  نآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام  دزن  هتفرگ و  ار  وهآ  هّچب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.تشگ (1)

-------------------------------------

: دسیون یم  عیبرلا » رهز   » رد هرس  سدق  يرئازج  هَّللا  تمعن  دّیس  راوگرزب  ملاع   ( 20  / 970

.دوب هتشون  ار  شتجاح  هک  داد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يا  همان  یصخش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دش هدروآ  رب  وت  تجاح  هّیضقم ؛ کتجاح 

یم خـساپ  شزاین  هزادـنا  هب  دـیدومرف و  یم  هّجوت  شا  همان  هب  رگا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب 
؟ دوبن رتهب  دیداد ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.هتعقر ءرقأ  یّتح  يدی  نیب  هماقم  ّلذ  نع  یلاعت  هَّللا  ینلأسی 

.مناوخب (2) ار  شا  همان  هک  نیا  ات  دنک  یم  تساوخزاب  مربارب  رد  وا  يراوخ  زا  لاعتم  دنوادخ 

-------------------------------------

، دندرک قشمد  رهش  دراو  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  هک  یماگنه  دسیون : یم  میقتـسملا » طارـص   » باتک رد   ( 21  / 971
: هک درک  تئارق  ار  هیآ  نیا  شترضح  رّهطم  رس  رانک  رد  یصخش 

؛  (3) ًابَجَع » اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  »

»؟ دندوب ام  تفگش  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  هک  يدرک  نامگ  ایآ  »

: هک تخاس  ایوگ  یبرع  نابز  اب  ار  شترضح  رّهطم  رس  دنوادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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نمض ح 73.  312/43 راونألا : راحب  - 1
.تسا هدش  لقن  « 65 نیطبسلا : یلاعم   « رد تیاور  نیا  ریظن  - 2

هیآ 9. فهک ، هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1601 
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.یلمحو یلتق  فهکلا  لهأ  نم  بجعأ 

.دشاب (1) یم  مرس  لمحو  نم  ندش  هتشک  فهک ، باحصا  زا  رتزیگنا  تفگش 

-------------------------------------

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   ( 22  / 972

یهاوـخن ارم  زگره  هک  مناد  یم  نمو  زرماـیب ، ارم  ادـنوادخ ! دـیوگ : یم  هک  مدـید  ادـخ  هناـخ  فاوـط  رد  ار  يدرم  دـیوگ : شمعا 
.دیزرمآ

!؟ ییوگ یم  نینچ  ارچ  مدیسرپ : وا  زا 

رد ام  میربب ، هَّللا  هنعل  دـیزی  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رّهطم  رـس  میتشاد  ّتیرومأـم  هک  مدوب  يدارفا  هلمج  زا  نم  تفگ :
: دسیون یم  هدمآ و  نوریب  راوید  زا  یتسد  میدید  هاگان  میروخب ، اذغ  ات  میدرک  نهپ  هرفس  میدمآ ، دورف  يرید  رانک 

باسحلا موی  هّدج  هعافش  ًانیسح ***  تلتق  هُّما  وجرتأ 

؟ دنک تعافشار  اهنآ  تمایق  زور  رد  شّدج  هک  دنراد  دیما  دنتشک ؛ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتُّما  ایآ 

هنابش ارم  میدش ، دیزی  سلجم  دراو  یتقو  دش ، ناهنپ  یلو  دنریگب  ار  تسد  نآ  دنتساوخ  ام  زا  يا  هّدع  میدیـسرت ، هدرک ، تشحو  ام 
زا یهورگاـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ، مدآ ، ترـضح  هـک  مدـید  نـم  دنتـشامگ ، یناـبهگن  هـب 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دش  کیدزن  نم  هب  یتقو  دندرم ) اهنآ  و   ) دیمد نم  نارای  کت  کت  هب  لیئربج  دندمآ ، دورف  ناگتشرف 
: دومرف ملسو 

؛ هل هَّللا  رفغیال  هعد ،

.دزرماین ار  وا  دنوادخ  نک ، اهر  ار  وا 

.دندرک (2) اهر  ارم  سپ 

------------------------------------------------

179/2 ح7 و 8. میقتسملا : طارصلا  - 1

179/2 ح7 و 8. میقتسملا : طارصلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1602 
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مجنپ شخب  نایاپ 

هراشا

دوخ فورعم  باتک  زا  یـشخب  رد  يو  مرب ، یم  نایاپ  هب  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  هللا  تیآ  زا  يراتفگ  اـب  ار  شخب  نیا 
هک یتایاور  اب  هدومن و  باختنا  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  درامش  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زایتما  هاجنپ  هینیـسحلا » صئاصخلا  »

 : مییامن یم  نایب  هدش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  شاداپ  رارسا و  دروم  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  �هناگ  هاجنپ  ياهیگژیو  زا  یگژیو  جنپ  فلا )

ترضح نآ  ترایز  شاداپ  رارسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  ب )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  �هناگ  هاجنپ  ياهیگژیو  زا  یگژیو  جنپ  فلا )

هراشا

تمایق زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ادخ  ربمایپ  ندومن  ترایز  - 1

دوخ رئاز  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک   - 2

هبعک شنیرفآ  زا  لبق  البرک  نیمزرس  شنیرفآ   - 3

البرک تبرت  رطاخ  هب  هبعک  تلیضف   - 4

البرک نیمزرس  اب  هبعک  كارتشا  هجو  - 5

تمایق زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ادخ  ربمایپ  ندومن  ترایز  - 1

: دسیون یم  دوخ  دنمشزرا  باتک  رد  يرتشوش ) موحرم   ) يو

تمایق زور  رد  ار  وا  هک  هدش  نماض  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـسک   - 1
.دیامن ترایز 

: دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1603 
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.هّنجلا (1) یف  هریُصا  یّتح  هدئادشو  همایقلا  لاوهأ  نم  هیجنُاف  هدضعب  ذخآف  هراز  نم  روزأ  نأ  ّیلع  ّقحو  هَّللا  یلع  تنمض 

تسد زا  منک و  ترایز  تمایق  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  رئاز  هک  نیا  تسا  مزال  نم  رب  مدش و  نماض  لاعتم  دنوادخ  هب 
.میامن شتشهب  دراو  هداد و  شتاجن  زور ، نآ  دیادشو  اهیتخس  زا  هتفرگ و  وا 

---------------------------------------

دوخ رئاز  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک   - 2

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدمآ : يرگید  تیاور  رد   - 2

.هتجرخأ (2) رانلا  یف  هتدجو  نإو  هتافو ...  دعب  هترز  هتایح  یف  ینراز  نم 

، دـشاب شتآ  رد  وا  رگا  و  دـمآ ...  مهاوخ  وا  ترایز  هب  شتافو  زا  سپ  نم  دـنک  تراـیز  شیوخ  یگدـنز  نارود  رد  ارم  هک  یـسک 
.داد مهاوخ  شتاجن 

:123/100 ح 30» راونألا راحب   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  ریظن  توافت .) یکدنا  اب   ) 159 هّینیسحلا : صئاصخلا  - 1
.تسا هدرک  لقن 

16/101 ح 19. راونألا : راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هک تسا  یناسک  هب  تبـسن  تسا و  مالـسلا (1)  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  يارب  تلاـح  نیرخآ  نیا  دـیوگ : هللا  همحر  يرتشوش  هَّللا  هیآ 
.دشاب (2) رتشیب  ناشهانگ 

--------------------------------------------

هبعک شنیرفآ  زا  لبق  البرک  نیمزرس  شنیرفآ   - 3

دروم رد  یلو  داد ، رارق  مارتـحا  دروم  لـحم  مرح و  ناونع  هب  ار  نآ  نیمز ، ندرتـسگ  زا  شیپ  دـیرفآ و  ار  هّکم  لاـعتم  دـنوادخ   - 3
: تسا هدومرف  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضحداّجس  ماما  البرک ، نیمزرس 

هَّللا لزلز  اذإ  ّهنأو  ماع ، فلأ  نیرشعو  هعبرأب  ًامرح  اهذّختیو  هبعکلا  ضرأ  هَّللا  قلخی  نأ  لبق  ًاکرابم  ًانمآ  ًامرحالبرک  ضرأ  هَّللاذّختا 
.هیفاص هّینارون  اهتبرتب  یه  امک  تعفر ، اهّریسو  ضرألا  یلاعتو  كرابت 

و دـیزگرب ، كراـبم  نما و  مرح  ناوـنع  هب  ار  ـالبرک  نیمزرـس  هـبعک ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  راـهچ  تـسیب و  لاـعتم  دـنوادخ 
غاب نیرترب  رد  ار  نآو  درب  الاب  تسا -  فاّفـش  ینارون و  هک  شتبرت -  اب  ار  البرک  نیمز  دنازرل  ار  نیمز  دنوادخ  هک  ینامز  نینچمه 

.داد رارق  تشهب  ياه 

.دنوش یمن  نکاس  نآ  رد  مزعلاولوا -  نالوسر  - نالوسر ناربمایپ و  زج  هک  تسا  تشهب  ياه  نکسم  نیرتهب  زا  نآ  و 

، دنک یم  یناشفارون  ناگراتس  نایم  رد  نازورف  ناگراتـس  هک  هنوگ  نامه  دشخرد ؛ یم  یتشهب  ياهغاب  نایم  رد  نیمزرـس  نیا  انامه 
: دیوگ یم  يدنلب  يادص  اب  دنک و  یم  هریخ  ار  نایتشهب  ناگدید  نیمزرس  نیا  رون 

.هّنجلا لهأ  بابش  دّیسو  ءادهشلادّیس  تنّمضت  یّتلا  هکرابملا  هبّیطلا  هسّدقملا  هَّللا  ضرأ  انأ 

.ما (3) هتشادربرد  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورس  نادیهش و  ياقآ  دّیس و  هک  متسه  یکرابم  كاپ و  سّدقم ، نیمزرس  نم 

---------------------------------------------

البرک تبرت  رطاخ  هب  هبعک  تلیضف   - 4

: تفگ دومن و  راختفا  دوب  هداد  نآ  رب  دنوادخ  هک  یتمارک  ببس  هب  دمآ و  نخس  هب  اناوت  يادخ  تردق  هب  هّکم  نیمزرس   - 4

.تسا نارئاز  يارب  ییاهر  تلاح  نیرخآ  نیا  هدمآ : نینچ  صئاصخلا »  » رد - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.165 هّینیسحلا : صئاصخلا  - 2
.240 هّینیسحلا : صئاصخلا  108/101 ح 10 ، راونألا : راحب  451 ح5 ، تارایزلا : لماک  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هّجوتم يرود  هار  ره  زا  مدرم  هک  هدومن  انب  نم  يور  رب  ار  شا  هناخ  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  لاح  تسا و  نم  دننامه  نیمزرـس  مادـک 
.تسا هداد  رارق  دوخ  نما  مرحارم  دنوش و  یم  نم 

: هک دومرف  یحو  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  ] دومن راختفا  نینچ  هّکم  یتقو  دراد ، يرترب  لضف و  نآ  رب  البرک  [

ینزوس دننامه  البرک  نیمزرس  يرترب  ربارب  رد  ما  هتـشاد  ینازرا  وت  يارب  هچنآ  نکم ! راختفا  هدش  ینازرا  وت  هب  هچنآ  هب  شاب و  مارآ 
.درادرب دوخ  اب  ار  نآ  بآ  زا  يا  هرطق  هدمآ و  دورف  ییایرد  رد  هک  تسا 

.ترختفا هب  يّذلا  تیبلا  تقلخ  الو  کتقلخام  ءالبرک  ضرأ  هتنّمضت  نم  الولو  کتلّضف ، ام  ءالبرک  هبرت  الولو 

هن مدـیرفآ و  یم  ار  وت  هن  هداد ، ياج  دوخ  ردار  وا  البرک  هک  یـسک  نآ  دوبن  رگا  و  مداد ، یمن  يرترب  ار  وت  دوبن  البرک  كاـخ  رگا 
.ییامن یم  راختفا  نادب  هک  يا  هناخ 

رد هک  زرون  ّربکت  رخافت و  البرک  نیمزرـس  هب  تبـسنو  شاـب  مرن  نتورف و  عضاوتم و  ریگ و  رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  شاـب و  مارآ  سپ 
.مهد (1) یم  رارق  خزود  شتآ  رد  هدرب و  ورف  نیمز ) رب  ) ار وت  تروص  نیا  ریغ 

---------------------------------------------

البرک نیمزرس  اب  هبعک  كارتشا  هجو  - 5

هبعک يوزرآ  رد  زین  اهلد  دشک ، یم  دوخ  يوس  هب  کیدزنو  رود  طاقن  زا  ار  اهلد  هک  هداد  رارق  اهلد  سیطانغم  ار  هبعک  دنوادخ   - 5
: دیامرف یم  نآرق  رد  هک  ارچ  ، دنتسه نآ  لها  و 

؛  (2) مِْهَیلإ » يوْهَت  ِسانلا  َنِم  ًهَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  »

«. زاس نانآ  هّجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياه  لد  وت ، سپ  »

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  هژیو  یـششک  دوخ  ياه  لد  رد  نانآ  تسا ، نایعیـش  ياهلد  سیطانغم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هب هعجارم  رد  رما  نیا  دراد و  زایتما  مالسلا  مهیلع  رگید  ناماما  یتسود  هب  تبسن  هک  يا  هنوگ  هب  دنیامن ، یم  ساسحا 

.240 هّینیسحلا : صئاصخلا  ظافلا ،) رد  توافت  اب   ) 106/101 ح3 راونألا : راحب  449 ح2 ، تارایزلا : لماک  - 1
هیآ 37. میهاربا ، هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.ددرگ (1) یم  راکشآ  نادجو 

---------------------------------------------

ترضح نآ  ترایز  شاداپ  رارسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  @ب )

هراشا

ترضح نآ  ترایز  شاداپ  رارسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  ب )

یم نایب  تسا ،  هدش  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  رد  هک  يرارسا  زا  یشخب  کنیا  دیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
 : میامن

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هیلع  هللا  تاولص  مرکا  ربمایپ  �هقالع  تدش   - 1

مالسلا هیلع  مشش  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  زا  يا  هشوگ   - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  تبسن  دنوادخ  صاخ  ششخب  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  تیاور   - 3

راّوز رانک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  روضح  دروم  رد  يرون  ثدحم  تیاور   - 4

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ندومن  تعافش  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   5

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  راثکا  باوث  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   - 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راّوز  قرع  دروم  رد  رازم  بحاص  تیاور   - 7

تمایق زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  دروم  رد  هقداص  يایؤر   - 8

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  تایاور  رثکا  رد  ترایز  شاداپ  ناونع  هب  جح  ندش  هداد  رارق  ّتلع   - 9

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  رارسا  - 10

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هیلع  هللا  تاولص  مرکا  ربمایپ  �هقالع  تدش   - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دسیون یم  تارایزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا  خیش   - 1

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلص ادخ  ربمایپ  دوب ، هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شراوگرزب  ّدج  رهم  رپ  نماد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 
.دندیدنخ یم  ود  ره  درک و  یم  يزاب  وا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

؟ تسا دایز  ردقچ  كدوک  نیا  هب  تبسن  امش  ّتبحم  هقالع و  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هشیاع  ماگنه ، نیا  رد 

یتـُّما ّنإ  اـمأ  ینیع ؟ هّرقو  يداؤف  هرمث  وهو  هب ؟ بجُعا  ـالو  هّبُحاـال  فیکو  کـلیو ! دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
.یججح نم  هّجح  هل  هَّللا  بتک  هتافو  دعب  هراز  نمف  هلتقتس ،

هب هک  شاـب ! هاـگآ  .تسا  نم  مشچ  رون  نم و  لد  هوـیم  وا  هک  مزروـن ؟ رهم  وا  هب  مشاـب و  هتـشادن  تسود  ار  وا  هنوـگچ  وـت ! رب  ياو 
همان رد  ارم  ياه  جح  زا  یکی  شاداپ  دنوادخ  دـنک ، ترایز  شتداهـش  زا  سپ  ار  وا  سک  ره  سپ  .تشکدـنهاوخ  ار  وا  متُّما  يدوز 

.دسیون یم  وا  لامعا 

!؟ امش ياه  ّجح  زا  ّجح  کی  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دش و  هدز  تفگش  هشیاع 

.نم ياه  ّجح  زا  ّجح  ود  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

!؟ امش ياه  ّجح  زا  ّجح  ود  تفگ : دش و  رتشیب  هشیاع  یتفگش 

.نم ياه  ّجح  زا  ّجح  راهچ  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب ّجـح  دون  هب  هک  نیا  ات  دومن  یم  هفاضا  اه  ّجـح  دادـعت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  درک و  یم  بّجعت  هشیاـع  هتـسویپ 
.دندناسر (2) ناشدوخ  ياه  هرمع 

-----------------------------------------

مالسلا هیلع  مشش  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  زا  يا  هشوگ   - 2

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روبزم  باتک  رد  هرس  سدق  هیولوق  نبا  خیش  زین  و   - 2

.228 هّینیسحلا : صئاصخلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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260/44 ح 101. راونألا : راحب  143 ح1 ، تارایزلا : لماک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف تسا -  هدمآ  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس  رازمو  ریبک » رازم   » باتک رد  هک  نانچ  رباج ، هب  ای  لّضفم -  هب  شترضح  هک  هدومن 

؟ مالسلا هیلع  نیسحلا  ربق  نیبو  کنیب  مک 

؟ تسا ردقچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  ات  امش  نایم  هلصاف 

.رگیدزور زا  يرادقم  زور و  کی  رفس  رادقم  هب  امش ! يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ :

؟ ینک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  دومرف : ترضح 

.يرآ تفگ :

؟ هباوث ضعبب  کحّرُفا  الأ  كرّشبُا  الأ  دومرف :

؟ میامنب ترورسم  ، ترضح نآ  ترایز  شاداپ  زا  يا  هشوگ  نایب  اب  مهد و  هدژم  وت  هب  ایآ 

.مدرگ تنابرق  يرآ ، مدرک : ضرع 

ًایـشام وأ  ًابکار  هلزنم  باب  نم  جرخ  اذإف  ءامـسلا ، لهأ  هب  رـشابتیف  هترایزل  ّأیهتیو  هزاهج  یف  ذخأیل  مکنم  لجرلا  ّنإ  دومرف : ترـضح 
.مالسلا هیلع  نیسحلا  ربق  یفاوی  یّتح  هیلع  نّولصی  هکئالملا  نم  کلم  فالآ  فلأ  هب  هَّللا  لّکو 

هدژم وا  هب  نامسآ  لها  ددرگ ، یم  ترضح  نآ  ربق  يوس  هب  رفس  هدامآ  دراد و  یم  رب  ار  شرفس  ثاثا  نایعیش ، امـش  زا  یکی  هاگره 
یم لّـکوم  وا  هب  هتـشرف (1)  رازه  نارازه  دـنوادخ  هراوس -  هچ  هداـیپ و  هچ  دور -  یم  نوریب  شا  هناـخ  برد  زا  یتـقو  دـنهد ، یم 

.دنتسرف دورد  ّتیحت و  وا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  هب  ندیسر  ات  هک  دیامن 

هب هک  اریز  وگب ، ار  تاملک  نیا  تسیاـب و  شرّهطم  مرح  برد  يدیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  هب  هک  یماـگنه  لّـضفم ! يا 
دومرف نایب  ار  تاملک  نآ  ترضح  هاگنآ  .ددرگ -  یم  تدیاع  دنوادخ  تمحر  زا  يا  هرهب  بیـصن و  ییوگ  هک  يا  هملک  ره  دادعت 

-

نیمز زا  هک  یماگ  ره  يارب  يداتفا  هار  شترضح  رّهطم  ربق  يوس  هب  یتقو 

.هتشرف رازه  راهچ  هدمآ : راونألا » راحب   » و لماکلا »  » رد - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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رب یتقو  .دنهد  یم  تسا ، هدش  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هدیگنج و  ادخ  هار  رد  هک  ار  یـسک  شاداپ  يراذـگ ، یم  نآ  رب  يراد و  یمرب 
: وگب نک و  سمل  ار  نآ  تسداب  يداد  مالس  رّهطم  ربق 

؛ هضرأو هئامس  یف  هَّللا  هّجح  ای  کیلع  مالسلا 

.شنیمز نامسآ و  رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

ياجب هرمع  ّجـح و  رازه  هک  تسا  یـسک  شاداپ  دـننامه  سّدـقم  ناکم  نیا  رد  زاـمن  تعکر  ره  شاداـپ  هک  زادرپب  زاـمن  هب  هاـگنآ 
.تسا هدومن  داهج  هدش ، هداتسرف  یلسُرم  ربمایپ  هارمه  هب  ادخ  هار  رد  هبترم  رازه  ییوگ  هدومن و  دازآ  هدنب  رازه  هدروآ و 

ترمع مامت  يدینش  یم  ار  وا  نخس  رگا  هک  دهد - یم  رس  ادن  يدانم  یتشگزاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  زا  هک  یماگنه 
: دیوگ یم  وا  يدنام -  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  رانک  رد  ار 

.لمعلا فنأتساف  ، فلس ام  کل  رفغ  دقو  تمّلسو ، تمنغ  دق  دبعلا ! اهّیأ  کل  یبوط 

هتشذگ ناهانگ  مامت  هک  نک  زاغآ  ادتبا  زا  ار  تلامعا  ، یتفای یئاهر  تفآ  هنوگ  ره  زا  یتشگ و  دنم  هرهب  وت ! لاح  هب  اشوخ  هدنب ! يا 
.دش هدیزرمآ  تا 

، تسا لاـعتم  دـنوادخ  هدـهع  هب  وا  حور  ضبق  دریمب  زور  ناـمه  رد  اـی  بش  ناـمه  رد  اـی  لاـس  ناـمه  ترـضح ، نآ  رئاز  رگا  سپ 
دورد وا  رب  هدومن و  رافغتسا  وا  هب  هار  ّیط  رد  دنوش و  یم  هارمه  وا  اب  ناگتـشرف  ددرگ  یم  زاب  دوخ  لزنم  يوس  هب  رئاز  هک  یماگنه 

.دنتسرف یم 

لزنم هب  کنیا  هدش ، تربمایپ  دنزرف  ربق  ترایز  هب  ّقفوم  هک  تسوت  هدنب  نیا  اراگدرورپ ! دـنیوگ : ناگتـشرف  دیـسر  شلزنم  هب  یتقو 
؟ میور اجک  ام  ، تشگزاب شدوخ 

.یّفوتی موی  یلإ  هتانسح  یف  کلذ  اوبتکاو  اوسّدقو  اوّحبسف  يدبع ، بابب  اوفق  یتکئالم ! ای  هک : دیآ  یم  نامسآ  زا  ییادن 

همان رد  ار  لمع  نیا  شاداپ  دـییامن و  سیدـقت  حـیبست و  شگرم ، ماگنه  ات  دـیتسیاب و  نم  هدـنب  هناخ  برد  رانک  نم ! ناگتـشرف  يا 
.دیسیونب يو  تانسح 

ماما رئاز  هناخ  برد  رانک  رد  هتسویپ  ناگتشرف  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یم رئاز  نآ  تانـسح  همان  رد  ار  لمع  نیا  شاداپو  دنوش  یم  لوغـشم  ادخ  سیدـقت  حـیبست و  هب  دنتـسیا و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دنسیون

رومأم ار  ام  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم  هدـش  رـضاح  وازامن  لسغ و  نفک و  وا ، هزانج  راـنک  رد  ناگتـشرف  تفر  اـیند  زا  رئاز  نیا  یتقو 
؟ میور اجک  هب  ام  تفر  ایند  زا  وا  کنیا  میتسیاب  تا  هدنب  برد  ات  يدومن 

.همایقلا موی  یلإ  هتانسح  یف  کلذ  اوبتکاو  اوسّدقو  اوّحبسف  يدبع  ربقب  اوفق  یتکئالم ! ای  دیآ : یم  ادن 

وا تانـسح  همان  رد  ار  نآ  شاداپ  هدش و  لوغـشم  سیدقت  حیبست و  هب  دـیتسیاب و  ما  هدـنب  ربق  رانک  تمایق  زور  ات  نم ! ناگتـشرف  يا 
.دیسیونب (1)

زا مهد  تراـیز  ناـمه  وگب ، ار  نآ  يدیـسررّهطم  مرح  برد  هب  یتـقو  دوـمرف : هک  تاـملک »  » زا روـظنم  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
.تسا هدومن  لقن  هفحتلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تارایز 

------------------------------------------

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  تبسن  دنوادخ  صاخ  ششخب  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثّدحم  تیاور   - 3

: دسیون یم  لئاسولا » كردتسم   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  نیسح  ازریم  ردق ، یلاع  ثّدحم  نم ، خیش  داتسا   - 3

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : دلاخ  نب  نامیلس 

ّیلع نب  نیـسحلا  ربق  يرئازل  رفغیو  هنم ، ءاشی  نم  بّذـعیو  هنم  ءاشی  نمل  رفغی  ضرألا  یلإ  هظحل  فلأ  هئام  هلیلو  موی  ّلک  یف  هَّلل  ّنإ 
.ناک نم  ًانئاک  همایقلا  موی  هل  عفشی  نملو  مهتیب  لهألو  هّصاخ  مالسلا  امهیلع 

ره هدیزرمآ و  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دـیامرف و  یم  رظن  نیمز  نانکاس  هب  هبترم  رازه  دـص  زور  هنابـش  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
اهنآ و هداوناخو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  ربق  نارئاز  هب  تبـسن  یّـصاخ  شـشخب  یلو  دیامن ، یم  باذع  دـهاوخب  هک  ار  سک 

.دراد دشاب -  هک  سک  ره  - دنریگ یم  رارق  نانآ  تعافش  دروم  تمایق  زور  رد  هک  یناسک 

؟ دشاب خزود  قحتسم  صخش  نآ  هچرگ  مدرک : ضرع 

163/101 ح8 و 229 ح 36. راونألا : راحب  ، 252 رئازلا : حابصم  374 ح5 ، تارایزلا : لماک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؛ ًابصان نکی  مل  ام  ناک ، نإو  دومرف :

.دشابن (1) یبصان  هک  نآ  طرش  هب  يرآ ،

--------------------------------------

راّوز رانک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  روضح  دروم  رد  يرون  ثدحم  تیاور   - 4

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 4

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ، ياوشیپ  دیوگ : ریثک  نب  دوواد 

.مهبونذ مهل  رفغتستف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  اهنبإ  ربق  راّوز  رضحت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تنب  همطاف  ّنإ 

ماما شدنزرف  ربق  نیرئاز  رانک  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  یمارگ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  یتسار  هب 
.دیامن (2) یم  شزرمآ  بلط  نانآ  ناهانگ  يارب  هدش و  رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح 

------------------------------------------

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ندومن  تعافش  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   5

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 5

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : راّمت  فیس 

.نیفرسملا نم  ایندلا  یف  ناک  نّمم  رانلا  مهل  تبجو  دق  مهّلک  لجر ، هئامل  همایقلا  موی  عّفشم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  رئاز 

شتآ قحتسم  یگمه  هک  اهنآ  دروم  رد  وا  تعافـش  و  دیامن ، یم  تعافـش  ار  رفن  دص  تمایق  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز 
.دوش (3) یم  هتفریذپ  دندوب ، نافرسم  هلمج  زا  ایند  رد  دندوب و 

--------------------------------------

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  راثکا  باوث  دروم  رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم  تیاور   - 6

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دیوگ ام  باحصا  زا  یکی  دسیون : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 6

هرایز ّنإف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  ربق  هرایز  رثکیلف  علّطملا  لوهو  توملا  هرکـس  هیلع  نوهتو  هماـیقلا ، موی  هَّللا  یلإ  رظنی  نأ  هّرـس  نم 
.ملسو (4) هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هرایز  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

238/10 ح 11923. كردتسملا : 27/101 ح 35 ، راونألا : راحب  311 ح4 ، تارایزلا : لماک  - 1

241/10 ح 11931. كردتسملا : 55/101 ح 14 ، راونألا : راحب  231 ح9 ، تارایزلا : لماک  - 2

253/10 ح 11955. كردتسملا : 77/101 ح 36 ، راونألا : راحب  309 ح2 ، تارایزلا : لماک  - 3
77/101 ح 34. راونألا : راحب  282 ح1 ، تارایزلا : لماک  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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فقاوم گرم (2) و  تارکـس  نداد ، ناج  ماگنهرد  و  دیامن (1) ،  رظن  لاعتم  دنوادخ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  دراد  تسود  هک  یـسک 
ادخ لوسر  ترایز  نامه  ترضح ، نآ  ترایز  هک  ارچ  دورب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دایز  ؛ دوش ناسآ  وا  رب  تمایق  زور 

.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

---------------------------------------

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راّوز  قرع  دروم  رد  رازم  بحاص  تیاور   - 7

: تسا هدمآ  یتیاور  رد  دسیون : یم  شیوخ  رازم »  » باتک رد  يدهشم  نب  دّمحم   - 7

راّوزلو هل  نورفغتـسیو  هَّللا  نوّحبـسی  کلم  فلأ  نیعبـس  قرع  ّلک  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  راّوز  قرع  نم  قلخی  یلاـعت  هَّللا  ّنأ 
.هعاسلا (3) موقت  نأ  یلإ  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

حیبست ار  يادـخ  نانآ  هک  دـنیرفآ  یم  هتـشرفرازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رئاز  قرع  هرطق )  ) ره زا  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
.دنیامن یم  رافغتسا  ترضح  نآ  نیرئاز  هب  تمایق  زور  ات  هدومن و 

---------------------------------------

تمایق زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تلزنم  ماقم و  دروم  رد  هقداص  يایؤر   - 8

: دنیب یم  باوخ  ملاع  رد  يو  هک  درک  لقن  دامتعا  دروم  هتشذگ و  نادنمشناد  زا  یکی  زا  نم ، ملع  لها  ناتسود  زا  یکی   - 8

تلزنم ماقم و  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  وا  دنتکرح ، رد  یهلا  هاگشیپ  هب  هدش و  روشحم  هورگ  ره  زا  مدرم  هدش و  اپ  رب  تمایق  زور 
.دنهد یم  ناشن  ار  اهنآ  تاماقم  وا  هبو  دسرپ  یم  ادهش  ماقم  زا  هک  نیا  ات  .دسرپ  یم  هتفرگ ، رظن  رد  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  یشاداپ  و 

.دسرپ یم  هیلع  هَّللا  تاولص  ءادهشلادّیس  نادیهش  رورس  يالاو  ماقم  زا  هرخالاب 

وا يارب  انامه  دسر : یم  باطخ  ناحبس  دنوادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد 

یلاعت يراب  تمارک  تمحر و  هب  رظن  لاعتم ، دنوادخ  هب  رظن  زا  دارم  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  حرـش  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
.تسوا ّتیلباقو  يرکف  ششک  بسح  رب  لاعتم  يادخ  زا  ناسنا  تخانش  تیاهن  ای  وا ، يایلوا  يوس  هب  رظن  دارم ، ای  تسا 

.دوش یم  لّمحتم  نداد  ناج  ماگنه  رد  ناسنا  هک  يدیادش  گرم : تارکس  - 2
357/101 ح3. راونألا : راحب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسین هاگآ  نآ  زا  یسک  وا ، نم و  زج  هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  ام  هاگشیپ  رد 

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  تایاور  رثکا  رد  ترایز  شاداپ  ناونع  هب  جح  ندش  هداد  رارق  تّلع   - 9

: دیسرپ نم  زا  تسا -  ملق  ثیدح و  لها  هک  نم -  ناتسود  زا  یکی   - 9

؟ تسا هدش  هداد  رارق  ّجح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  شاداپ  تایاور  رثکا  رد  ارچ 

، هفرع زور  زا  شیپ  زور  دنچ  هتسکش و  ار  هیلع  هَّللا  مالس  نیسح  ماما  فیرش  لد  ادخ ، نید  نانمشد  هیُما و  ینب  متفگ : يو  خساپ  رد 
هدیلام و نیمز  هب  ار  ترضح  نآ  ناهاوخدب  نانمشد و  غامد  لاعتم  دنوادخ  تهج ، نیمه  هب  .دندومن  نوریب  هّکم  زا  ار  ترـضح  نآ 

.داد رارق  ّجح  شاداپ  ربارب  نیدنچ  ار  ترضح  نآ  ترایز  باوث  هداد و  رییغت  ار  ّجح  تقیقح 

ینوگنرس لاطبا و  رب  و  لبق ، لاس  زا  شیب  لاسره  نآ  شیازفا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هملک  يالعا  رب  ار  العو  ّلج  دنوادخ  زین  ام 
.مییوگ یم  ساپس  نیرخآو ، نیلّوا  زا  لطاب  هملک 

هللا همحر  فلؤم  نابز  زا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  رارسا  - 10

نم زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  نادـهاجم و  رورـس  ترجاهم  رارـسا  دروم  رد  نم  زا  بدا ، لها  زا  ناـبیطخ  زا  یکی   - 10
: هک دیسرپ 

تسناد یم  هک  نآ  اب  هدومن  ادف  ار  دوخ  راوخریش  كدوک  هدرک و  تکرح  البرک  يوس  هب  شنادناخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ 
؟ دش دهاوخ  هتشک 

نآ زا  هدرک و  مارتحا  نوناـق  نآ  هب  هک  تسا  مزـال  نوناـق  نآ  ناوریپ  رب  تسا و  تمرح  ياراد  ینوناـق  ره  متفگ : يو  خـساپ  رد  نم 
: دنهورگ هس  نوناق ، مارتحا  هب  تبسن  رد  مدرم  یفرط ، زا  .دنشاب  اشوک  نآ  ظفحرد  هدومن و  يوریپ 

.دنک ادف  فیرش ، لصا  نآ  ِظفح  يارب  ار  شدوخ  صخش  هک  تسا  نآ  نوناق ، هب  مارتحا  ّدح  نیرتالاب   - 1

.دشاب هتشادن  نآ  هب  ییانتعا  هک  تسا  نآ  ّدح  نیرت  نییاپ   - 2

.دیآ یم  باسح  هب  مارتحا  طّسوتم  ّدح  نامه  ّدح ، ود  نیا  نایم  و   - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1617 

http://www.ghaemiyeh.com


522 ص :

ناـنآ دنتـسه ، ینیناوق  ياراد  دوخ  هب  تبـسن  دـنمکاحایند  رد  هک  ییاـه  تموکح  دنتـسه و  ناـهج  رد  هک  ییاـه  هورگ  رظن ، نیا  زا 
يویند نوناق  کی  رد  لصا  نیا  تیاعر  .دـنوش  یم  لئاق  شزرا  نآ ، مارتحا  تیاـعر  بتارم  هب  ار  ناـشدوخ  نوناـق  هب  نارازگتمدـخ 

؟ دراد شزرا  ردقچ  دیجم -  نآرق  دننامه  یهلا -  نوناق  تیاعر  نیاربانب.تسین ، نآ  رکنم  یسک  هدوب و  ظوفحم 

نیا اب  ات  دومرف  ترجه  البرک  يوس  هب  دوخ  هداوناخ  اب  هک  ، تسا راکوکین  نادهاجم  ياقآ  دّیـس و  یهلا ، نوناق  نیا  نابهگن  ظفاح و 
.دشک نالطب  طخ  نآ  نالهاانو  ناّقحتسم  ریغ  رب  دناسرب و  نایناهج  هب  ار  یهلا  نوناق  نید و  تمظعدوخ  سّدقم  لمع 

، دیدرگ نید  يارب  هثدحم  ّتلع  نآ  هک  درک  يزیر  یپ  ار  یسّدقم  میظع و  تضهن  تدهاجم ، ترجاهم و  نیا  اب  ترضح  نآ  يرآ ،
هدنز شنارای ، نادـناخ و  كاپ  نوخو  شیوخ  زیزع  ناج  ندرک  ینابرق  اب  نآ ، يدوبان  زا  سپ  ار  نید  سّدـقم  تضهن  نیا  اب  ییوگ 

.دومن

يریماو تماـما  هک  هنوگ  ناـمه  .تفرگدـهاوخرارق  ضرغم  ناکاّکـش  راـکنا  دروم  ریظن  یب  فیرـش و  تضهن  نیا  نوـچ  یفرط ، زا 
درم و نارازه  هاگدید  رد  تشاد و  هک  یترهش  همه  نآ  اب  ریدغ -  زور  رد  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نانمؤم  ریما  ناتـسرپاتکی  رورس 

نیا ظفحو  ءاقب  يارب  يرگید  ّتلع  دـنمزاین  ءاـیحا ، ّتلع  نیا  تهج ، نیمه  هب  .تفرگ  رارق  ناـضرغم  یخرب  راـکنا  دروم  دوب -  نز 
.دنامب یقاب  ایند  رد  هتسویپ  هک  تسا  ریظن  یب  تضهن 

اب هک -  یتبیصم  رکذ و  تاسلج  ترـضح و  نآ  نارادتـسود  يازع  هماقا  اب  زج  دنام  یمن  یقاب  ریظن  یب  تضهن  نیا  هک  تسا  یهیدب 
.دنتسه نآ  لّمکم  هدوب و  فیرش  تضهن  نیا  ياقب  ّتلع  يرادازع  سلاجم  نیا  عقاو ، رد  و  دنراد ، یم  اپرب   - شماسقا همه 

: تسا تضهن  ود  اب  نید  ماوق  نونکا  مه  نیاربانب ،
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نادـنزرف و نادـناخ و  دوخ و  زیزع  ناـج  ندومن  ادـف  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يدنمـشزرا  ریظن و  یب  سّدـقم ، تضهن   - 1
.دروآ دوجوب  شنارای 

تـضهن نیا  هدـنراد  هگن  دوخ ، هک  دوش  یم  اپ  رب  یناوخ  هیزعت  يرادازع و  سلاجم  هماقا  اـب  هک  یکاـپ  سّدـقم و  ياـه  تضهن   - 2
.دنتسه میظع 

رما ياـیحا  یهلا و  رما  رگناـشن  هک  يروُما  هب  تبـسن  تسا  مزـال  ّتیرـشب -  زا  درف  ره  رب  هکلب  نارادـنید -  ماـمت  رب  تهج ، نیمه  هب 
.دنیامن مایق  ، تسا مالسلا  مهیلع  نایاوشیپ 

هداد تسد  زا  ار  شترضح  كرابم  هاگـشیپ  رد  داهج  زا  هک  نآ  زا  فّسأت  تیاهن  هب  تسا  يا  هراشا  یلفاحم  نینچ  ییاپرب  عقاو  رد  و 
دنا هدوب  رتراوازـس  تّما  یتسرپرـس  تیالورما و  هب  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  دییأت  نانآ و  توعد  شریذپ  ناونع  هب  دنا و 

هدوب و ّتیرشب  هب  تبسن  نانآ  قوقح  زا  يرازگساپس  لمع  نیا  دندز و  رانک  هداد  رارق  اهنآ  يارب  ادخ  هک  یماقم  زا  ار  وا  هک  اهنآ  زا 
یناـمداش رورـس و  بجوـم  ترـضح و  نآ  هزیکاـپ  كاـپ و  نادـنزرف  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يارب  دـشاب  يا  هـلص 

.دشاب مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

سّدـقمروُما نیا  ییاـپرب  رب  دوخ  ياـبیز  نانخـساب  ار  مدرم  نوگاـنوگ  دراوـم  رد  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ  تهج ، نیمه  هب 
.دندومن یم  بیغرتو  قیوشت 

: دیامرف یم  هک  اجنآ 

.انرکذ (1) یلإ  اعدو  انرمأب  رکاذ  نم  اندعب  سانلا  ریخو  انرمأ ، ءایحإ  مکتارکاذمو  مکعامتجا  یف  ّنإف 

ار اـم  رما  هک  دنتـسه  یناـسک  اـم ، زا  سپ  مدرم  نیرتـهبو  تساـم ، رما  ياـیحا  بجوم  امـش ، ياـهوگتفگ  امـش و  تاـعامتجا  اـنامه 
.دنناوخب رما  نیا  يوس  هبار  مدرم  هدومن (2) و  يروآدای 

.هللا همحردیفم  یلاما  زا  لقن  هب  354/74 ح 31 و 200/1 ح8  راونألا : راحب  ، 110 یفطصملا : هراشب  - 1
.دندرگ زاب  رما  نیا  يوس  هب  هدومن و  دای  ار  ام  رما  تسا : هدمآ  نینچ  ( 74 راونألا ج : راحب  رد  - 2
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: میناوخ یم  يرگید  تیاور  رد 

.اذه ّالإ  شیعلا  له 

!؟ تسام دای  زج  یگدنز  ایآ 

: هدمآ تیاور  رد 

علّطن نحنو  انرورـس ، مهّرـسیو  اننزح ، مهنزحی  هعیـش ، مهب  انیـضرو  ، هّمئأ انب  اوضر  هّصاخ ، هبارق  انعم  مهلف  انیلإ  نوفاضمو  اّنم  اـنتعیش 
.مهّملأتل ّملأتنو  مهلاوحأ ، یلع 

هب زین  ام  دنا  هدش  یـضار  ام  تماما  هب  نانآ  دـنراد ، يا  هژیو  يدـنواشیوخ  تبارق و  ام  اب  نانآ  دنتـسه ، ام  يوس  هب  ام و  زا  ام  نایعیش 
رورـسم و ار  نانآ  ام  یلاحـشوخ  رورـس و  نیگمغ و  نوزحم و  ار  نانآ  اـم  هودـنا  مغ و  میا ، هدـش  یـضار  ناـنآ  ندوب  هعیـش  وریپ و 

.میوش یم  تحاران  نانآ  یتحاران  رب  هدش و  هاگآ  نانآ  لاوحا  زا  ام  دیامن ، یم  لاحشوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.اهیف (1) نحن  یّتلا  هفرغلا  یف  انعم  وهف  هناسلو  هدیب  انمدخأو  هبلقب ، انّبحأ  نم 

.دوب دهاوخ  ام  هفرغ  هجرد و  رد  تشهب  ردوا  دشاب ، ام  تمدخ  رد  شنابز  تسد و  اب  هتشاد و  تسود  ار  ام  شلد  اب  هک  یسک 

هب ناگدید  هّجوت  بلج  نانآ و  توعد  يراوتـسا  ثعاب  هک  یلمع  ره  هکلب  تسین ، یّـصاخ  دروم  هب  صوصخم  نانآ  يرای  نیاربانب ،
یم رامـش  هب  نانآ  يرای  ترـصن و   - تسا يربک  تفالخ  نامه  هک  هدومرف -  اطع  ناشیا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هکدوش  یتیانع  يوس 

.دیآ

نوزحم ندـنایرگ و  ماقم  رد  وا  هک  ارچ  دـشاب ، وهل  هنوگ  هب  يرادازع  هماقا  ماسقا  زا  یخرب  دـیاش  هک : دوش  لاکـشا  دـیابن  اـجنیا  رد 
، تساهلد ندومن 

(. توافت یکدنا  اب   ) 101/27 ح 64 راونألا : راحب  - 1
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.تسا جراخ  نآ  عوضوم  زا  ًاصّصخت  یمسق  نینچ 

.دومن مادقا  يرما  نینچ  رب  نیا  دوجو  اب  دش  دهاوخ  هتشک  يدوز  هب  هک  تسناد  یم  هیلع  هَّللا  تاولص  نیسح  ماما  هک  نیا  اّما  و 

: مییوگب دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

.ترضح نآ  یبیغ  شناد  هن  تشاد  ترضح  نآ  يرهاظ  شناد  هب  یگتسب  هیلع  هَّللا  تاولص  نیسح  ماما  هب  تبسن  یعرش  فیلاکت 

اب هک  دش ، راکشآ  ترضح  نآ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  رهش  نآ  ناگرزب  هبتاکم  اب  هفوک  لها  يرادربنامرف  تعاطا و  یتقو  نیاربانب ،
ماما يرای  هدامآ  دنـشاب -  هتـساوخ  نانآ  زا  هک  نیا  نودـب  ًءادـتبا -  ناشدوخ  هدومن و  مادـقا  لمع  نیا  هب  راـبجا  نودـب  دوخ و  لـیم 

وا هملکو  ادخ  نید  ییاپرب  ربارب  رد  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  هک  دندوب  ریزگان  رهاظ  تروص  رد  ترضح  دندش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دیامن مایق  نآ  ياقبا  و 

 - يرادازع ماـسقا  همه  اـب  نامدیهـش -  موـلظم و  ماـمادای  هماـقا  اـب  ار  ناـسحا  نیا  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  یلقع  یعرـش و  رظن  زا  سپ 
یم هک  ار  دنوادخ  يابیز  يراتفگو  مییامن ، سیدقت  ار  نآ  هدش و  کیرش  ترضح  نآ  اب  سّدقم  رما  نیارد  ات  مییامن ، يرازگساپس 

.مییامن لاثتما  تسا » یکین  زج  یکین  شاداپ  ایآ  «؛  (1) ُناسْحِْإلا » اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  : » دیامرف

ِهَّللا َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو   » همیرک هیآ  قادـصم  نیرتزراب  زاو  تسا  نید  رئاعـش  نیرتگرزب  زا  یـسلاجم  نینچ  ییاپ  رب  هک  نیا  رب  هوـالع 
.دشاب یم  تساهلد ،» ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد  گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و  « ؛  (2) ِبُولُْقلا » يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف 

اب میدرک  نایب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ملع  دروم  رد  هک  ار  یتیاور  تسا  یهیدب 

هیآ 61. نامحرلا ، هروس  - 1
هیآ 32. ّجح ، هروس  - 2
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: هدمآ تیاور  نآرد  هک  درادن  یتافانم  هنوگ  چیه  هدش  لقن  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هک  یتیاور 

 . (1) تسا » لاعتم  يادخ  هیحان  زا  دوهعم  یگمه  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهراک  لاعفا و  »

.تسا نآ  قلطم  تمکح و  نیع  قلطم ، میکح  راگدرورپ  دهع  هک  تسا  حضاورپ 

---------------------------------------------------

280/1 ح2. یفاکلا : - 1
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مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  بقانم  مشش : شخب 

هراشا

، نیلقث ربمایپ  نامشچ  رون  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  ناگدننک ، تدابع  تنیز 

نیّلصملا تاولص  هیلع 

--------------------------------------------------
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: هدش لقن  دسیون : یم  بقانم »  » باتک رد  نامعن  یضاق   ( 1  / 973

يا هّدع  روضح  رد  دینش و  یم  ترضح  نآ  هک  يروط  هب  داتسیا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ربارب  رد  یلع  نب  نسحلا  نب  نسح  يزور 
.دومن ترضح  نآ  هب  نتفگ  ازسان  هب  عورش  مدرم  زا 

روضح هک  شترـضح  ناراـی  زا  يا  هّدـع  .دومرفن  وا  خـساپ  رد  مه  فرح  کـی  یّتح  تفگن ، وا  هب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
.دنتشگ نیگمغ  هدش و  تحاران  رما  نیا  زا  دنتشاد ،

: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تفر ، نسح  یتقو 

؟ تفگ هچ  صخش  نیا  دیدینش 

.میئوگب وا  هب  ییاهفرح  زین  ام  دیهدب و  ار  وا  خساپ  امش  میتشاد  تسود  ام  میدش ، تحاران  نایرج  نیا  زا  میدینش و  يرآ ، دنتفگ :

: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

؛  (1) َنینِسْحُْملا » ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ِسانلا  ِنَع  َنیفاْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیمِظاْکلاَو  »

«. دراد تسودار  ناراکوکین  دنوادخ  و  مدرم ، زا  ناگدنرذگرد  مشخ و  ناگدنربورف  «و 

 . هیآ 134 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
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ار وا  خـساپ  سلجم  نامه  رد  دوبن  راوازـس  هک  ارچ  دیونـشب  زین  ارم  خـساپ  اـت  میورب  شا  هناـخ  هب  مه  اـب  مراد  تسود  دومرف : هاـگنآ 
.مهدب

هب یتقو  دریگ ، یم  ماقتنا  وا  زا  ترضح  نآ  هک  دندرک  یم  لایخ  نانآ  دنداتفا ، هار  هب  وا  هناخ  فرط  هب  هتـساخرب و  شترـضح  نارای 
ترضح نآ  هک  درک  نیقی  دید  شنایفارطا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یتقو  دمآ ، نوریب  نسح  دوخ  دندز و  رد  دندیـسر  وا  هناخ 

.درک ندز  فرح  هب  عورش  ، تهج نیمه  هب  .تسا  هدمآ  نتفرگ  ماقتنا  يارب 

: دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

: نک شوگ  وت  مییوگ و  یم  ام  کنیا  میدینش  ام  یتفگ  اجنآ  رد  هچنآ  مردارب ! شاب  مارآ 

.کل هرفغی  نأ  هَّللا  لأسأ  انأف  تلق ، امک  کلذ  نکی  مل  نإو  یل ، هرفغی  نأ  هَّللا  لأسأ  ّینإف  تلق  امک  یل  تلق  يّذلا  ناک  نإ 

زا نم  دـشابن ، نینچ  رگا  دزرمایب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  نم  دـشاب ، هنوگ  ناـمه  یتفگ ، نم  دروم  رد  وت  هک  ار  هچنآ  رگا 
.دزرمایبار وت  هک  مهاوخ  یم  ادخ 

دیسوب و ار  مالسلا  هیلع  ماما  نامشچ  ود  نایم  كرابم و  رس  تساخرب و  دش و  هدنمرش  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نخـس  نیا  زا  نسح ،
.تساوخ (1) رذع  و  دیبلط ، شزوپ  هاگنآ  .تسین  نانچ  متفگ ، امش  درومرد  هچنآ  ادخ ! هب  دنگوس  هکلب ، تفگ :

------------------------------------

 : هدش هتفگ  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 2  / 974

دید دمآ ، غاب  هب  یشکرس  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  يزور  درک ، یم  راک  ترضح  نآ  غاب  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نامالغ  زا  یکی 
هدش تحاران  ترضح  تسا ، هدش  يراک  بارخ  بجوم ) هدومن و  یهاتوک  شیوخ  راک  ماجنا  رد   ) مالغ نآ 

.تسا هدروآ  54/46 ح1  راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  ریظن  257/3 ح 1157 .  رابخألا :  حرش  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دش جراخ  غاب  زا  دز و  وا  هب  هنایزات  کی  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هنایزات  اب  وا  هیبنت  يارب  و 

ربارب رد  ار  هنایزات  مالغ  یتقو  دوش ،  رـضاح  شترـضح  تمدخ  ات  داتـسرف  مالغ  دزن  ار  یـسک  نآ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
 . دنک تازاجم  ار  وا  دهاوخ  یم  شترضح  هک  درک  لایخ  دید  شترضح 

 : دومرف درک و  وا  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما 

.یّنم ّصتقاو  طوسلا  ذخف  کتبرض  نأ  یلع  بضغلا  ینلمح  اذه ؛  ای 

! نک صاصق  نم  زا  ریگب و  ار  هنایزات  کنیا  مدز  ار  وت  دومن و  راداو  ارم  یتحاران  مشخ و  ینالف ؛ 

رفیک و ّقحتـسم  نم  هک  یتسار  هب  ینک و  تازاجم  ارم  یهاوخ  یم  هک  مدرک  لایخ  نم  ادـخ ؛  هب  دـنگوس  نم ؛  يالوم  تفگ : مالغ 
 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  منک ؟  صاصق  وت  زا  هنوگچ  متازاجم ،

 ! نک صاصق  نم  زا  وت ؛  رب  ياو 

.دیشاب هدوسآ  تحار و  امش  متشذگ ،  امش  زا  نم  مرب ، یم  ادخ  رب  هانپ  نم ! يالوم  تفگ : مالغ 

دید مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دومن .  یم  لالح  ار  ترـضح  نآ  مالغ  دومرف و  رارکت  ار  بلطم  نیا  راب  نیدنچ  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
: دومرف دنک ،  یمن  صاصق  مالغ  هک 

(1) دشاب .  وت  ِلام  هقدص  ناونع  هب  غاب  کیلع ؛  هقدص  هعیضلا 

ار دوخ  یناتسبات  ياه  سابل  ناتسبات ،  نایاپ  زا  سپ  ار و  دوخ  یناتـسمز  ياه  سابل  ناتـسمز ، نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
.داد (2) یم  هقدص 

------------------------------------

نیا بقانملا »  » باتک رد  بوشآرهش  نبا  یلو  هدرک  لقن  زین  ص 503 » لّوا :  دلج   » رد ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  هنافّـسأتم  - 1
نتم هدرکن و  رکذ  نآ  يارب  يدنـس  نیا ،  رب  هوالع  تسا ؛  نآ  فعـض  زا  یکاح  هک  هدروآ  هدـش ) هتفگ  « ) لیق  » ناونع هب  ار  تیاور 

 . تسا شودخم  زین  تیاور 
154/4 بقانملا :  رد  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 77 .   90/46 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 263/3 ح 1167 رابخألا :  حرش  - 2

.تسا هدش  لقن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دیوگ يرهز  تسا : هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 3  / 975

، دیـسر تداهـش  هب  نایمور  اب  داهج  ماگنه  رد  وا  متـشاد ، تسود  ار  وا  یلیخ  نم  دوب ،  ادخ  رطاخ  هب  ام  يردارب  هک  متـشاد  يردارب 
 . مدیسر یم  تداهش  هب  مدوب و  وا  هارمه  هب  زین  نم  هک  مدرک  یم  وزرآ  مدوب و  لاحشوخ  مدروخ و  یم  هطبغ  وا  ماقم  نیا  هب  نم 

؟ درک راتفر  هنوگچ  وت  اب  ادخ  متفگ : يو  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  وا  مدیباوخ ، یبش  وزرآ  نیا  اب 

هب دیزرمآ و  ارم  متشاد  وا  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هب  هک  یتّبحم  نم و  داهج  تهج  هب  دنوادخ  تفگ :
.داد شرتسگ  لاس  رازه  دص  ریسم  تفاسم  هب  تهج  ره  زا  تشهب ،  رد  ارم  کلم  امهیلع  هَّللا  تاولص  نیسحلا  نب  ّیلع  تعافش 

 . مدیسر یم  تداهش  هب  وت  دننامه  هک  متشاد  تسود  مه  نم  متفگ :

 . تسا رتالاب  رترب و  لاس  رازه  رازه  تفاسم  هب  نم  زا  وت  ماقم  تفگ :

؟  هنوگچ متفگ :

ار شکرابم  هرهچ  یتقو  و  ینک ؟ یمن  مالـس  وا  رب  هدرکن و  تاقالم  هبترم  کی  هعمج  ره  ار  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  وت  رگم  تفگ :
ترـضح نآ  زا  هّیُما -  ینب  ناـمز  موـش -  ناـمز  نیا  رد  هاـگنآ  یتـسرف ؟ یمن  دورد  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ینیب  یم 

ببـس نیدب  و  ( !؟ دنک یم  ظفح  ار  وت  نابرهم  دنوادخ  یلو  یهد ؛ یم  رارق  تالکـشم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ییامن و  یم  لقن  ثیدـح 
( . يراد یهلا  هاگشیپ  رد  دنمجرا  سب  یماقم 

 . تسین تسار  دوب و  هتفشآ  باوخ  نیا  دیاش  متفگ : مدوخ  اب  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نم  دیوگ : يرهز 

و تسا ، رفک  دیدرت  ّکش و  هک  هدم  هار  دوخ  هب  دـیدرت  يدومن ؟ دـیدرت  نم  هتفگ  رد  ایآ  تفگ : مدـید ، ار  وا  هرابود  مدـیباوخ ، زاب 
یسک هب  متفگ  هک  هچنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  درک ،  دهاوخ  هاگآ  تباوخ  زا  ار  وت  مالسلا  هیلعداّجـس  ماما  يدوز  هب  هک  ارچ  وگم ، 
 . دومن هاگآ  شباوخ  زا  ماش  هار  رد  ار  رکبابا  ملسو 

 ، مدش بایفرش  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  تمدخ  دمآ ، مالسلا  هیلعداّجس  ماما  هداتـسرف  هاگان  مدناوخ ،  ار  مزامن  متـساخرب و  باوخ  زا 
 : دومرف دید  ارم  یتقو 

(1) دندوب .  تسار  حیحص و  ود  ره  يدید  هک  یباوخ  دروم  ود  يدید ، نانچ  نینچ و  باوخ  رد  بشید  يرهز ! يا 

------------------------------------

 : دیوگ يرهز  دسیون : یم  تاراختسإ »  » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  دّیس  ردقلا ، لیلج  ملاع   - 4  / 976

رد دید  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  یناشیپ  رد  ار  هدجـس  رثا  کلملادـبع  یتقو  متفر ، ناورم  کلملادـبع  دزن  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  اب 
: تفگ و  درمش ، گرزب  ار  نآ  هدش و  تفگش 

یلـصادخ ربمایپ  نت  هراپ  وت  تسوت ، لاح  لماش  دنوادخ  تیانع  ًاتقیقح  ینک ؟ یم  شـشوک  تدابع  رد  هک  یتسار  هب  دّـمحم ! ابا  يا 
یتسار هب  .یتسه  یگرزب  لضف  ياراد  تنارصاعم  نادناخ و  نایم  رد  کیدزن و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یتسه ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
 . تسا هدشن  اطع  تکاپ  ناکاین  زج  وت  زا  شیپ  وت و  دننامه  يدحا  هب  هدش  تیانع  وت  هب  هک  يراکزیهرپ  نید و  لضف ، ملع ، هک 

 . تفگ انث  ار  وا  دومن و  ترضح  نآ  شیاتس  هب  عورش  کلملادبع 

 : دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما  دیوگ :  يرهز 

.تسوا قیفوت  دییأت و  ناحبس و  يادخ  لضف  زا  یتفگ  هچنآ 

یم زامن  رد  ردـقنآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دومن ؟ ادا  ار  وا  ياـه  تمعن  رکـش  ناوت  یم  هنوگچ  نینمؤملاریما )!!(  يا 
.دش یم  کشخ  شکرابم  ناهد  بآ  هک  تشگ  یم  هنشت  يراد  هزور  رد  نانچ  درک ، مرو  شیاهمدق  هک  نآ  ات  داتسیا 

هدادن و وت  هب  شزرمآ  هدعو  لاعتم  دنوادخ  رگم  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ :

 . 362 ح 4 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) تسا !؟ هدیزرماین  ار  وت  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ 

!؟ مشابن رازگ  رکش  هدنب  ایآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

J دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما  هاگنآ  )

موقأ نل  يردـص ،  یلع  ياتلقُم  تلاسو  یئاضعأ ،  تعّطقت  ول  هَّللاو  یلوُالاو ، هرخآلا  یف  دـمحلا  هلو  یلوأو ، یلبأ  ام  یلع  هَّللدـمحلا 
دمح عیمج  اهنم  همعن  ّدـح  غلبیالو  نوّداعلا ،  اهیـصحیال  یّتلا  همعن  عیمج  نم  هدـحاو  همعن  نم  ریـشعلا  رـشع  رکـشب  هلـالج  ّلـج  هَّلل 

 . نیدماحلا

مندب ياضعا  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  ءادتبا ، ماجنارـس و  رد  تسا  شیاتـس  ساپـس و  راوازـس  وا  و  شتمعن ، فطل و  رب  ار  يادخ  ساپس 
نیا نایم  رد  ار -  شتمعن  کی  زا  مهد  کـی  ساپـس  زونه  دـتفیب ، ما  هنیـس  يور  رب  تداـبع ) ترثک  زا   ) منامـشچ دوش و  هعطق  هعطق 

تمعن نآ  زا  یکی  يارب  یّتح  نارازگساپس  مامت  ساپـس  و  ما ،  هدرواین  ياجب  دنناوتان -  نآ  شرامـش  زا  نارکاش  هک  ییاهتمعن  همه 
 . تسا اسران  اه 

رد زور و  بش و  درگنب و  لاح  نیا  رد  ارم  دنوادخ  ات  درک  مهاوخن  اهر  ار  يرازگ  رکـش  رد  شـشوک  یعـس و  ادخ ! هب  دـنگوس  هن ،
.درک دهاوخن  لوغشم  یلاعت  يراب  ياهتمعن  يروآدای  ساپس و  رکش و  زا  ارم  يزیچ  راکشآ  یناهنپ و 

ّدح رد  ار  قوقح  نآ  دیاب  ریزگان  هک  دنتشادن  نم  رب  یقوقح  هماع -  هّصاخ و  زا  مدرم -  رگا  تشادن و  نم  رب  یّقح  ما  هداوناخ  رگا 
نیا زا  تسد  متـشاذگ و  یم  نابرهم  يادخ  ورگ  رد  ار  ملد  متخود و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  منامـشچ  هراومه  دومن ، تیاعر  ناوت 

.تسا نارواد  نیرتهب  زا  وا  هک  مدومن  یم  فوؤر  يادخ  میلست  ار  مناج  هک  نیا  ات  متشاد  یمنرب  راک 

هدنب نایم  تسا  هلـصاف  ردقچ  تفگ : درک و  هیرگ  زین  کلملادبع  دـش ، يراج  شترـضح  كرابم  ناگدـید  زا  کشا  ماگنه  نیا  رد 
دشاب هک  یهار  ره  زا  هک  يا  هدنب  نایم  دشوک و  یم  نآ  رب  تسا و  ترخآ  يوج  تسج و  رد  هک  يا 

ات « ؛ »  ًامیقَتْـسُم ًاطارِـص  َکَیِدـْهَیَو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتیَو  َرَّخَأَت  امَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل   » هفیرـش هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 1
تتیاده تسار  هار  هب  دـنک و  مامت  وت  رب  ار  شتمعن  دـشخبب و  دـنداد ) یم  تبـسن  وت  هب  هک  يا   ) هدـنیآ هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ 

« . هیآ 2 حتف ،  هروس  « . » دیامرف

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.درادن یبیصن  ترخآ  رد  رگید  وا  هک  تسایند ، ناهاوخ 

یناسک هرابرد  ار  ترضح  نآ  تعافش  دش و  ایوج  ار  شندمآ  ّتلع  دیسرپ و  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  ياهزاین  زا  کلملادبع  هاگنآ 
.داد (1) هلص  ترضح  هب  شلاوما  زا  تفریذپ و  دوب  هدش  هطساو  هک 

------------------------------------

: دسیون یم  دوخ  یلاما  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  دنزرف  یلع  وبا   - 5  / 977

؟  ادخ لوسر  دنزرف  يا  دیدرک  حبص  هنوگچ  دش :  هتفگ  هیلع  هَّللا  تاولص  داّجس  ماما  هب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

: دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

هوهشلاب سفنلاو  توقلاب ،  لایعلاو  هّنسلاب ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاو  ضئارفلاب ،  ینبلطی  یلاعت  هَّللا  نامثب :  ًابولطم  تحبـصأ 
 . بولطم لاصخلا  هذه  نیب  انأف  دسجلاب ،  ربقلاو  حورلاب ،  توملا  کلمو  ناسللاو ،  لمعلا  ظفحب  ناظفاحلاو  هیصعملاب ،  ناطیـشلاو  ، 

(2)

: دنهاوخ یم  ارم  فرط  تشه  زا  هک  مدرک  حبص  یلاح  رد 

.دهاوخ یم  نم  زا  ار  تابجاو  ماجنا  دنوادخ   - 1

.ار تاّبحتسم  یننس و  ماجنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 2

.ینار توهش  يارب  سفن ،  - 4 هشوت .  داز و  هّیهت  هداوناخ ؛   - 3

.نابز لمع و  ظفح  يارب  لّکوم  هتشرف  ود  .هانگ 6 -  تیصعم و  يارب  ناطیش   - 5

؛ دهاوخ یم  ارم  دسج  مه  ربق  و  .دهاوخ 8 -  یم  ارم  حور  توملا  کلم   - 7

 . متسه اهراکبلط  اه و  هتساوخ  نیا  ورگ  رد  نم  و 

------------------------------------

: دومرف یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  میالوم  دیوگ : یلامث  هزمحوبا   - 6  / 978

درک و هاگن  نم  رب  وا  دش ، ادیپ  تشاد  نت  رب  دیفـس  سابل  ود  هک  يدرم  هاگان  مداد ، هیکت  راوید  نیا  رب  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  يزور 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: تفگ

 . 56/46 ح 10 راونألا :  راحب   ، 170  - 171 باوبألا :  حتف  - 1
 . 69/46 ح 42 راونألا :  راحب  سلجم 32 ،  641 ح 16  یسوط :  یلاما  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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يا هدامآ  يزور  نآ  انامه  هک  تسایند  يارب  وت  هودـنا  ایآ  منیب ؟ یم  نوزحم  نیگهودـنا و  ار  وت  هک  هدـش  هچ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا 
 . دنتسه دنم  هرهب  نآ  زا  راکدب  راکوکین و  هک  تسا 

.ییوگ یم  وت  هک  تسا  هنوگ  نامه  ایند  اریز  تسین ، ایند  رطاخ  هب  نم  هودنا  متفگ :

.دیامرف یم  مکح  نآ  هب  رهاق  یناطلس  هک  تسرد  تسا  يا  هدعو  زین  نآ  یتسه !؟ نوزحم  ترخآ  يارب  سپ  تفگ :

.ییوگ یم  وت  هک  تسا  هنوگ  نامه  زین  نآ  هک  اریز  تسین ، زین  ترخآ  يارب  نم  هودنا  متفگ :

؟ تسیچ يارب  تهودنا  نزح و  سپ  نیسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ :

 . مسرت یم  مدرم ) يارب   ) ریبز نبا  بوشآ  هنتف و  زا  متفگ :

؟  دشخبن تاجن  ار  وا  ادخ  دسرتب و  ادخ  زا  هک  يا  هدید  ار  یسک  ایآ  نیسحلا !  نب  ّیلع  يا  تفگ :  دز و  يدنخبل  وا 

 . هن متفگ :

؟ دنکن شتیافک  ادخ  دنک و  لّکوت  ادخ  رب  هک  يا  هدید  ار  یسک  لاح  ات  ایآ  نیسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ :

.مدیدن (1) ار  یسک  مدرک و  هاگن  ماگنه  نیا  رد  هن .  متفگ 

------------------------------------

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   - 7  / 979

ضرع يراد ؟ لیم  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  مدش ، رامیب  تخـس  يزور  دومرف : یم  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  مردپ 
: مدرک

 . یل هّربدی  ام  يوس  ّیبر  یلع  حرتقأ  نّمم ال  نوکأ  نأ  یهتشأ 

 . دیامرف ریبدت  نم  يارب  ادخ  هچنآ  زج  مشاب ،  هتشادن  دنوادخ  رب  يداهنشیپ  هک  مشاب  نانچ  مراد  تسود 

ایآ تفگ : وا  هب  لیئربج  یتقو  يا ، هدش  هیلع -  هَّللا  تاولـص  لیلخ -  میهاربا  ترـضح  دـننامه  وت ! رب  نیرفآ  دومرف : مراوگرزب  ردـپ 
؟ يراد يزاین 

145/46 ح 1 و 148/71 ح 43 راونألا :  راحب  269/1 ح 13 ،  جئارخلا :  رد  تیاور  نیا  توافت . ) یکدنا  اب   ) 63/2 ح2 یفاکلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا هدیدرگ  لقن  زین   258 داشرإلا :  373 ح 17 و  دیحوتلا :  ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا (1) ینابهگن  لیکو و  بوخ  و  تسا ، یفاک  نم  يارب  وا  هکلب  مرادن ، يرظن  راهظا  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  تفگ :

------------------------------------

: دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دسیون : یم  راربألا » عیبر   » باتک رد  يرشخمز   - 8  / 980

.سراف مجعلا  نمو  شیرق ، برعلا  نم  هتریخف  ناتریخ : هدابع  نم  هَّلل 

 . ار سراف  هریت  مجع ،  زا  ار و  شیرق  هریت  برع ،  زا  دومرف : باختنا  ار  هریت  ود  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ 

 : دومرف یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  و 

.متسه ادخ  هدیزگرب  هریت  ود  دنزرف  نم  نیتریخلا ؛ نبا  انأ 

.دوب هاشداپ  درگدزی  رتخد  شردام  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شراوگرزب  ّدج  هک  اریز 

: دیوگ هنیمز  نیا  رد  یلئد  دوسألاوبا 

مشاهو يرسک  نیب  ًامالغ  ّنإو 

مئامتلا هیلع  تطین  نم  مرکأل 

نازیوآ ییاهذـیوعت  وا  ندرگ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  دـشاب  یم  مشاه  ینب  يرـسک و  نادـناخ  نایم  زا  هک  یکدوک  یتسار  هب 
.دوش (2)

------------------------------------

: دیوگ یفعج  رباج  دسیون : یم  عئارشلا » للع   » رد هرس  سدق  قودص  خیش   - 9  / 981

: دومرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مجنپ ،  ياوشیپ 

ّالإ دوجس  اهیف  ّلجوّزع  هَّللا  باتک  نم  هیآ  أرق  الو  دجس ،  ّالإ  هیلع  همعن  ّلجوّزع  هَّلل  رکذ  ام  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  یبأ  ّنإ 
نیب حالصإل  ّقفو  الو  دجس ،  ّالإ  هضورفم  هالص  نم  غرف  الو  دجس ،  ّالإ  دیاک  دیک  وأ  هاشخی ، ًاءوس  هنع  ّلجوّزع  هَّللا  عفد  الو  دجس ، 

.کلذل داّجسلا  یّمسف  هدوجس ،  عضاوم  عیمج  یف  دوجسلا  رثأ  ناکو  دجس ،  ّالإ  نینثا 

 . 67/46 ح 34 راونألا :  راحب  168 ح 468 ،  يدنوار :  تاوعد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . نمض ح 4  4/46 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هک ار  يا  هیآ  ره  و  تشاذـگ ، یم  هدجـس  هب  رـس  داتفا  یم  ادـخ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  دای  هب  هاگ  ره  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  مردـپ 
.دومن یم  هدجس  دومرف ، یم  تئارق  دوب  هدجس  ياراد 

نیا هنارکش  هب  دومن ،  یم  هدوسآ  نآ  ّرـش  زا  ار  وا  دنوادخ  دیـسرت و  یم  هک  يرگ  هلیح  هلیح  زا  ای  يا ،  هدننک  تحاران  رما  ره  زا  وا 
.درک یم  هدجس  دییاس و  یم  نیمز  رب  یناشیپ  تمعن ، 

همه رد  هدجس  راثآ  تهج ، نیمه  هب  .درک  یم  هدجس  دومن  یم  حالصا  رفن  ود  نایم  یتقو  دومن ، یم  هدجس  بجاو  زامن  ره  زا  سپ 
.دندیمان (1) هدننک ) هدجس  دایز  ( ؛ داّجس ار  شترضح  ور  نیا  زا  دوب .  نایامن  ترضح  نآ  هدجس  ياضعا 

------------------------------------

: دومرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : رباج  دسیون : یم  جئارخ »  » دنمشزرا باتک  رد  هرس  سدق  يدنوار  بطق   - 10  / 982

هب هنیدم  نارتخد  دندرک ، هنیدم  رهش  دراو  هدرک و  ریسا  ار  یناساس  هلـسلس  هاشداپ  نیرخآ  رایرهـش ، نب  درج  دزی  رتخد  هک  یماگنه 
، تشگ نشور  سلجم  شلاـمج  وترپ  رون و  زا  دـندومن ، رمع  سلجم  دراو  ار  وا  یتقو  دـنتخادرپ ، وا  ياـشامت  هب  هتفر و  اـهماب  تشپ 

 . زمره داب  زوریپ  تفگ :  داتفا ،  رمع  هب  شمشچ  یتقو 

.دیامن تازاجم  ار  وا  تفرگ  میمصت  و  دهد ، یم  مانمشد  ارم  رفاک  نیا  تفگ : هدش و  نیگمشخ  دینش ،  ار  نخس  نیا  رمع 

! نکن راکنا  یناد  یمن  هک  ار  يزیچ  دومرف : درک و  رمع  هب  ور  دوب  هرظنم  نیا  دهاش  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.دنیامن نالعا  همه  هب  هداد و  رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  وا  ات  هک  داد  روتسد  رمع 

تارفاک ّنک  نإو  كولملا  تانب  عیب  زوجیال  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . 6/46 ح 10 راونألا :  راحب  232/1 ح1 ،  عئارشلا :  للع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ماقم موقی  لاـملا  تیب  نم  هئاـطع  نم  هیلع  اهقادـص  بسحتو  هنم ، جّوزتت  یّتح  نیملـسملا  نم  ًـالجر  راـتخت  نأ  اـهیلع  ضرعأ  نکلو 
 . نمثلا

.دیامن و جاودزا  وا  اب  دنیزگرب و  ار  ناناملـسم  زا  یکی  ات  نک  ّریخم  ار  وا  .دنـشاب  رفاک  هچ  رگ  تخورف ، دـیابن  ار  ناهاشداپ  نارتخد 
.دشاب شتمیق  ياج  هب  هک  نک  باسح  لاملا  تیب  زا  درم ، نآ  مهس  زا  ار  وا  هّیرهم 

.نک باختنا  رهوش  ناونع  هب  ار  ناناملسم  زا  یکی  تفگ : وناب  نآ  هب  هاگنآ  منک ، یم  نینچ  تفگ : رمع 

 . تشاذگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هناش  رب  تسد  دز و  يرود  راوگرزب  يوناب  نآ 

؟  كزینک يا  يراد  مان  هچ  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 . هاش ناهج  تفگ : 

 . تسا ونابرهش  وت  مان  هکلب  دومرف : 

 . تسونابرهش مرهاوخ  تفگ : 

 . یتفگ تسار  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

 : دومرف درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ 

؛  هبّیطلا هّیرذلا  ءایصوألا  ُّما  یهو  كدعب ،  هنامز  یف  ضرألا  لهأ  ریخ  کل  دلتسف  اهیلإ ،  نسحأو  اهب  ظفتحا 

نیا تسا ، نیمز  يور  درف  نیرتـهب  وت ،  زا  سپ  وا  هک  دروآ  یم  وـت  يارب  يدـنزرف  يدوز  هب  هک  نک  يرادـهگن  وـکین  ار  رتـخد  نیا 
.تسا كاپ  يرارذ  زا  ایصوا ، ردام  رتخد 

.دش ّدلوتم  راوگرزب  يوناب  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  ّیلع  سپ 

 : تسا هدمآ  یتیاور  رد 

دوب نیا  شتهج  دیزگرب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لفحم ، نآ  رد  وا  هک  نیا  و  تفر ، ایند  زا  نامیاز  ماگنه  رد  راوگرزب  يوناب  نآ 
 . دش ناملسم  ددرگ ،  نایرکشل  ریسا  هک  نآ  زا  شیپ  دید و  باوخ  ملاع  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  وناب ،  نآ  هک 

: دیوگ راوگرزب  يوناب  نآ  تسا : حرش  نیدب  هک  دراد  یتفگش  هّصق  وا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ارم دومرف و  سولج  یناکم  رد  ترضح  دندش ، امرف  فیرـشت  ام  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
.دش هتسب  دقع  تفریذپ و  مردپ  دومن .  يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب 

 . مدیشیدنا یمن  يرگید  زیچ  هب  وا  زج  هب  تفرگ و  ياج  ملد  رد  وا  ّتبحم  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  یتقو 

نم دومرف ،  هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  دـمآ و  نم  دزن  ترـضح  نآ  مدـید ، باوخ  رد  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  ترـضح  مّود  بش 
.مدش ناملسم  هتفریذپ و 

: دومرف مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نایناهج  ناوناب  يوناب  هاگنآ 

 . دحأ ءوسب  کبیصی  هملاس ال  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ینبا  یلإ  بیرق  نع  نیلصت  ّکنأو  نیملسملل  نوکت  هبلغلا  ّنإ 

يرطخ چیه  تفر و  یهاوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  شیپ  ملاس  حیحـص و  وت  دش و  دنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  ناناملـسم  يدوز  هب 
.دش دهاوخن  وت  هّجوتم 

ارم تسد  هدـشن و  نم  هّجوتم  یتحاران  چـیه  لاح  ات  مدـش و  هنیدـم  دراو  نونکا  مه  نم  هلیـسو ، نیدـب  دـیوگ : راوگرزب  يوناـب  نآ 
.تسا (1) هدرکن  سمل  یناسنا 

------------------------------------

: دسیون یم  رثألا » هیافک   » گنس نارگ  باتک  رد  یّمق  زاّزخلا  یلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  راوگرزب ،  خیش   - 11  / 983

 : دیوگ هبتع  نب  هَّللادبع  نیب  هَّللادیبع 

نیسح ماما  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هاگان  هک  متـشاد  روضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ءادهـشلادّیس  رـضحم  رد  نم 
: دومرف هاگنآ  .دیسوب  ار  شنامشچ  ود  نایم  هتفرگ و  شوغآ  رد  مکحم  دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  وا  مالسلا  هیلع 

؛  کقلخ نسحأو  کحیر  بیطأ  ام  تنأ !  یبأب 

.يراد ییوکین  قلخ  هچ  یتسه و  وبشوخ  ردقچ  داب ! وت  يادف  مردپ 

هب مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  درک ، روطخ  يزیچ  ملد  زا  نخس ،  نیا  زا 

 . 10/46 ح 21 راونألا :  راحب  750/2 ح 67 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دومرف مینک ؟ يوریپ  یسک  هچ  زا  دیدوبن  امش  يزور  وا -  رب  هانپ  هتساوخن ،  يادخ  رگا -  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تیادف 

.تسا ناماما  ردپ  ماما و  وا  یلع ، مرسپ  نیا  زا 

! دراد یمک  ّنس  زونه  وا  نم ! يالوم  مدرک : ضرع 

 . دیامن یم  توکس  یتّدم  سپس  دسر ،  یم  تماما  هب  یگلاس  هن  ّنس  رد  دّمحم  شدنزرف  يرآ ، دومرف :

(1) دفاکش .  یم  ار  شناد  ملع و  یتسار  هب  هاگنآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

------------------------------------

نب یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  یکی  لیعامـسا ، نـب  دّـمحم  دـسیون : یم  نیدـلا » لاـمک   » رد هللا  هـمحر  قودـص  خیــش   - 12  / 984
: دیوگ مالسلا  امهیلعرفعج 

هیلعرقاب ماما  شماقم  یلاع  ردـپ  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  شمارگ  ردـپ  زا  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  شراوگرزب  ردـپ  زا  مردـپ 
: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا 

هئام ذئموی  اهلو  اهتقول ،  تضاحف  هعبصإب  اهیلإ  راشأو  اهبابش ، اهیلع  هَّللا  ّدرف  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  اهل  اعد  هّیبلاولا  هبابح  ّنإ 
 . هنس هرشع  ثالثو  هنس 

تـشگنا اب  ترـضح  تشگ ، ناوج  هدومرف و  اعد  وا  رب  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما  مراوگرزب  ردـپ  هک  دوب  نمؤم  ینز  ریپ  هّیبلاو  هباـبح 
.تشاد لاس  هدزیـس  دـص و  وا  زور ،  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تشگ ،  ضیاح  تقو  نامه  رد  درک و  هراشا  وا  يوس  هب  شکرابم 

(2)

دومرف و اعد  هّیبلاو  هبابح  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هدمآ :  نآ  رد  هک  دش  دـهاوخ  لقن  یثیدـح  يدوز  هب  دـیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
(3) تشگزاب .  وا  یناوج 

 : درب نایم  زا  قیرط  ود  هب  ار  ثیدح  ود  نیا  یفانت  تسا  نکمم  هّتبلا 

 . 19/46 ح 8 راونألا :  راحب   ، 234  - 235 رثألا :  هیافک  - 1
یکدنا اب   ) 135/4 بقاـنملا :  رد  بوشارهـش  نبا  ار  تـیاور  نـیا  ح 13 .   27/46 راونـألا :  راـحب  537/2 ح2 ،  نیدـلا :  لاـمک  - 2

 . تسا هدرک  لقن  توافت )
 . دّلجم نیمه  زا  ص 563 ح 1002  هب :  دوش  عوجر  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . مالسلا هیلعرقاب  ماما  ار  شرگید  شخب  درب و  نیب  زا  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  ار  وا  يریپ  زا  یشخب  : 

 . تشگ ناوج  مّود  هبترم  يارب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ياعد  اب  دمآ و  وا  غارس  يریپ  زاب  یتّدم  زا  سپ  هک  نیا  ای   - 2

------------------------------------

: دیوگ ّبیسم  نب  دیعس  دیوگ : يرهز  دسیون : یم  بقانم »  » باتک رد   - 13  / 985

رد نم  یلاس  دـندش ،  یمن  جراخ  مدرم  دـش  یمن  جراخ  هّکم  زا  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  اـت  هک  دوب  فراـعتم  نینچ  ّجـح  مسارم  رد 
.مدش جراخ  ترضح  نآ  هارمه  هب  زین  نم  دش و  جراخ  هّکم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  مدوب ،  شترضح  تمدخ 

تخرد و چـیه  دـش .  لوغـشم  راگدرورپ  حـیبست  هب  هدجـس  رد  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  دـمآ ، دورف  لزاـنم  زا  یکی  رد  ترـضح 
 . دنتفگ حیبست  ترضح  نآ  اب  هکنآ  رگم  دنامن  فارطا  رد  یخولک 

 : دومرف تشادرب و  هدجس  زا  رس  ترضح  مدرک ،  تشحو  هنحص  نیا  ياشامت  زا  نم 

؟ يدیسرت ایآ  دیعس ! يا 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

.تسا (1) یگرزب  حیبست  نیا  مظعألا ؛  حیبستلا  اذه  دومرف :

------------------------------------

: دسیون یم  شیوخ  یلاما »  » رد هرس  سدق  یسوط  خیش  راوگرزب  ملاع  هفئاط ، خیش   - 14  / 986

ینزهار هب  دیسر  هنیدم  هّکم و  نایم  ینابایب  هب  یتقو  داتفا ، هار  هب  هّکم  يوس  هب  ّجح  مسارم  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یلاس 
 ! ایب نییاپ  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نزهار  دروخرب ،

: دومرف ترضح 

؟ یهاوخ یم  هچ 

 . 37/46 ح 33 راونألا :  راحب   ، 136/4 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.مربب تقرس  هب  يراد  هچ  ره  مشکب و  ار  وت  مهاوخ  یم  تفگ :

.منک یم  لالح  وت  يارب  ار  نآ  میامن و  یم  میسقت  وت  اب  مراد  هچ  ره  نم  دومرف : ترضح 

.درکن لوبق  و  هن ،  تفگ : دزد 

.مسرب ملزنم  هب  ات  هدب  نم  هب  ردق  نآ  نم ،  ییاراد  زا  دومرف : ترضح 

 . تفریذپن دیزرو و  عانتما  دزد 

؟  تساجک وت  يادخ  دومرف : ترضح 

: دومرف ترضح  تفرگ .  شیاپ  زا  يرگید  شرس و  زا  یکی  دندمآ و  هدنرد  ریش  ود  دید  هاگان  .تسا  باوخ  تفگ :

؛  مئان کنع  ّکبر  ّنأ  تمعز 

(1) تسا !؟ باوخ  هدش و  لفاغ  وت  زا  تراگدرورپ  هک  يدرک  یم  لایخ 

یـضترم دّیـس  هَّللا  هیآ  ماـمه ،  ماـما  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  ار  یناـسنا  فـطاوع  زا  راشرـس  قـالخا  نیا  دـیوگ :  هللا  هـمحر  هدنـسیون 
يدزد هب  هار  رد  دش  یم  فّرـشم  هلهـس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  ياه  بش  زا  یکی  رد  يو  هداد ، رارق  وگلا  هرـس  سدـق  يریمـشک 

.دربب تقرس  هب  روز  اب  ار  وا  ياهسابل  تساوخ  یم  دزد  دنک ، یم  دروخرب 

.دریذپ یم  مه  وا  دشاب .  وت  رایتخا  رد  مارح -  هن  لالح -  قیرط  زا  ات  مهدب  هیده  وت  هب  ار  اهسابل  نیا  هدب ، هزاجا  دیوگ : یم  وا 

------------------------------------

 : هدش تیاور  تسا : هدمآ  داشرإ »  » و يرولا » مالعا   » باتک رد   - 15  / 987

: دومرف ترضح  داد ،  باوج  مّوس  هبترم  رد  یتقو  دادن ، خساپ  وا  دز و  ادص  راب  ود  ار  شمالغ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  يزور 

؟ يدینشن ارم  يادص  مدنزرف !

.ارچ تفگ :

؟ يدادن خساپ  ارچ  سپ  دومرف :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . 41/46 ح 36 راونألا :  راحب   ، 140/4 بقانملا :  سلجم 36 ،  673 ح 28  یسوط :  یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.مدیسرت یمن  وت  زا  مدوب و  نمیا  رد  نوچ  تفگ :

؛  یننمأی یکولمم  لعج  يّذلا  هَّللدمحلا  دومرف : ترضح 

.تسین (1) كانمیب  نم  زا  هداد و  رارق  نمیا  رد  نم  زا  ار  ممالغ  هک  ار  ییادخ  ساپس 

------------------------------------

هک دنک  یم  لقن  شیومع  زا  یسیع  نب  دمحا  دسیون : یم  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » رد هللا  همحر  قودص  خیـش   - 16  / 988
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دراوم رد  هک  درک  یم  طرش  نانآ  اب  دنتخانش و  یمن  ار  ترضح  نآ  هک  درک  یم  ترفاسم  یناسک  اب  هشیمه  مالسلا  هیلعداّجـس  ماما 
.دشاب ناشتمدخ  رد  نانآ ، زاین 

: تفگ درک و  هورگ  نآ  هب  ور  تخانـش ، دید و  ار  ترـضح  نآ  یـصخش  درک ، ترفاسم  یهورگ  اب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يزور 
؟ تسیک صخش  نیا  دیناد  یم 

 . هن دنتفگ :

.تسا مالسلا  هیلعداّجس  ماما  نیسحلا ،  نب  ّیلع  نیا  تفگ :

ییاطخ رگا  ینازوسب ، مّنهج  شتآ  رد  ار  ام  یتساوخ  یم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : دندیسوب و  ار  شترضح  ياپ  تسد و  نانآ 
؟ ینک راتفر  هنوگ  نیا  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  میدش ، یم  كاله  هشیمه  تروص  نیا  رد  میدز ، یم  یفرح  دز و  یم  رس  ام  زا 

ّینإف هب ،  ّقحتسا  ام ال  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  ینوطعأف  یننوفرعی  موق  عم  هّرم  ترفاس  دق  تنک  ّینإ  دومرف :  ترـضح 
 . ّیلإ ّبحأ  يرمأ  نامتک  راصف  کلذ  لثم  ینوطعت  نأ  فاخأ 

هب ردقنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  رطاخ  هب  نانآ  مدرک ،  ترفاسم  دنتخانش  یم  ارم  هک  یهورگ  اب  هبترم  کی  نم 
نم يارب  ندوب  سانـشان  تهج ،  نیمه  هب  دینک .  راتفر  نینچ  زین  امـش  هک  مدیـسرت  نم  مدوبن ، نآ  راوازـس  نم  هک  دندومن  فطل  نم 

.دوب (2) رتهب 

------------------------------------

زین 260/3 ح 1163 » رابخألا :  حرـش   » رد تیاور  نیا  ریظن  56/46 ح6 .  راونألا :  راـحب   ، 258 داـشرإلا :   ، 491 يرولا :  مـالعإ  - 1
.تسا هدیدرگ  لقن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . 69/46 ح 41 راونألا :  راحب  143/2 ح 13 ،  رابخألا :  نویع  - 2
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: دسیون یم  عئارشلا » للع   » رد هرس  سدق  قودص  خیش   - 17  / 989

داتـسیا یم  زامن  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یتقو  مدوب  هدـید  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : بلغت  نب  ناـبا 
: دومرف دش .  یم  نوگرگد  هتشگ و  ّریغتم  شگنر 

 . هیدی نیب  موقی  يّذلا  فرعی  ناک  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ّنإ  هَّللاو ! 

.تخانش (1) یم  بوخ  داتسیا ،  یم  زامن  هب  شربارب  رد  هک  ار  یسک  نآ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  انامه  ادخ ! هب  دنگوس 

------------------------------------

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دسیون :  یم  تاوعد »  » رد يدنوار  بطق   - 18  / 990

؟ يراد لیم  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مردپ  مدش ، رامیب  تخس  يزور  دومرف : یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  مردپ ، 

 . دنک ریبدت  میارب  وا  هچنآ  زج  مشاب  هتشادن  دنوادخ  رب  يداهنشیپ  هک  مشاب  یناسک  زا  مراد  تسود  مدرک :  ضرع 

ایآ تفگ : وا  هب  لـیئربج  یتـقو  يا ، هدـش  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) لـیلخ میهاربا  ترـضح  دـننامه  وت ! رب  نیرفآ  دومرف : مراوگرزب  ردـپ 
؟ يراد يزاین 

 . لیکولا معنو  هَّللا  یبسح  لب  ّیبر ،  یلع  حرتقأ  ال  تفگ :

.تسا (2) ینابهگن  لیکو و  بوخ  و  تسا ، یفاک  نم  يارب  وا  هکلب  مرادن ، يرظن  راهظا  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد 

------------------------------------

یفوک راّطع  بیبح  نب  داّمح  دـسیون : یم  باوبألا » حـتف   » باتک رد  هرـس  سدـق  سوواط  نب  دّیـس  ردـقلا ،  لیلج  دّیـس   - 19  / 991
: دیوگ

لابقتسا هب  یهایـس  داب  ماگنه  نیا  رد  میدرک ، چوک  هلابز (3)  لزنم  زا  ماگنه  بش  میداتفا ، هار  هب  هّکم  يوس  هب  یناوراـک  اـب  یلاـس 
 ، مدش ارحص  تشد و  رد  نادرگرس  هراوآ و  نم  دیشاپ ، مه  زا  ار  ناوراک  نافوت  تّدش  دمآ ، ناوراک 

 . 66/46 ح 30 راونألا :  راحب  231/1 ح 7 ،  عئارشلا :  للع  - 1
 . تشذگ دّلجم  نیمه  رد ح 979  ثیدح  نیا  67/46 ح 34 .  راونألا :  راحب  - 2

.تسا هّکم  هار  رد  یناکم  مان  هلابز : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . مدیسر یفلع  بآ و  یب  نابایب  هب  هک  نیا  ات 

کیدزن و   ) تخیمآرد حبص  يانـشور  اب  بش  یکیرات  یتقو  مدروآ ، هانپ  ینهک  تخرد  هب  تفرگارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  یتقو 
نیا متفگ : مدوخ  شیپ  دیسر ، یم  ماشم  هب  وا  زا  کشم  شوخ  يوب  هتـسب و  رـس  رب  يدیفـس  همامع  هک  مدید  ار  یناوج  دش ، ) رحس 
یم هچنآ  زا  موش  عنام  نم  دوش و  رود  ناـکم  نیا  زا  متـسه و  اـجنیا  رد  نم  هک  دـنک  ساـسحا  مدیـسرت  تسادـخ ، ياـیلوا  زا  ناوج 

 . منک ناهنپ  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  مدرک  یعس  تهج ،  نیدب  دهد .  ماجنا  دهاوخ 

 : تفگ یم  وا  داتسیا ،  تساخرب و  هاگنآ  تشگ ، زامن  هدامآ  و  دش ، کیدزن  ناکم  نیدب  وا 

 . کل نیعیطملا  نادیمب  ینقحلأو  کیلع ،  لابقإلا  حرف  یبلق  جلوأ  ًاتوربج ،  یش ء  ّلک  رهقو  ًاتوکلم ،  یش ء  ّلک  راحأ  نم  ای 

لابقا رورس  ملد  رد  يا ، هدومن  هبلغ  ءایشا  همه  رب  توربج  رظن  زا  يا و  هدرک  ناریح  ار  اهزیچ  همه  دوخ ،  توکلم  اب  هک  ییادخ  يا 
.امن قحلم  تناگدننک  تعاطا  نادیم  هب  ارم  و  نک ، دراو  ار  وت  يوس  هب 

دوب هدش  زامن  هدامآ  هک  یناکم  هب  متساخرب و  دش  تکاس  شتاکرح  مارآ و  ًالماک  شیاضعا  مدید  یتقو  درک ، عورش  ار  زامن  هاگنآ 
، مداتسیا وا  رس  تشپ  و  مدش ، زامن  هدامآ  هتخاس  وضو  زین  نم  دوب ،  يراج  نآ  زا  يدیفـس  بآ  هک  مدید  يا  همـشچ  هاگان  مدمآ ،  ، 
هدـعو و هک  دیـسر  یم  يا  هیآ  ره  هب  تئارق  ماگنه  هب  وا  .تشگ  اـّیهم  وا  يارب  تعاـس  ناـمه  رد  اـیوگ  هک  مدـید  ار  یبارحم  هاـگان 
( دیمد حبص  و   ) تشادرب ار  دوخ  کیرات  هایس و  هدرپ  بش  یتقو  دومن .  یم  رارکت  نیگهودنا  ياه  هلان  اب  ار  نآ  دوب  نآ  رد  يدیعو 

: تفگ یم  وا  داتسیا .  تساخرب و 

هودجوف نوفئاخلا  هّمأو  ًادشرم ،  هوباصأف  نوبلاطلا  هدصق  نم  ای 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . هتّینب كاوس  دصق  نم  حرف  یتمو  هندب  كریغل  بصن  نم  هحار  یتم  ًالاون  ًالئوم  هودجوف  نودباعلا  هیلإ  أجلو  ًالّضفتم 

یلوأ یب  لعفاو  هلآو ،  دّـمحم  یلع  ّلص  ًاردـص ،  کتاجانم  ضاـح  نم  ـالو  ًارطو  کتمدـخ  نم  ضقأ  ملو  مـالظلا  عّشقت  دـق  یهلإ 
 . نیمحاّرلا محرأ  ای  کب  نیرمألا 

ناسحا ار  وا  هتفر و  وا  يوس  هب  نافئاخ  هک  یـسک  يا  دنا ، هتفای  دشر  هدیـسر و  وا  هب  هدرک و  دـصق  ار  وا  ناگدـنیوج  هک  یـسک  يا 
رد هک  یـسک  دـبای  شیاسآ  هنوگچ  دـنا ، هتفای  هدـننک  ناسحا  ار  وا  هدرب و  هاـنپ  وا  يوس  هب  نادـباع  و  دـنا ، هتفاـی  هدنـشخب  هدـننک و 

؟ دنک دصق  ار  يرگید  دوخ ،  ّتین  اب  هک  یسک  ددرگ  یم  داش  یک  و  دریگ ؟  راکب  ار  شندب  وت  ریغ  تمدخ 

رب .تسا  هدشن  رپ  وت  تاجانم  زا  ما  هنیـس  زونه  ما و  هدشن  ریـس  وت  تمدخ  زا  زونه  یلو  تشادرب ؛ ار  شهایـس  هدرپ  بش ، ادـنوادخ !
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تسوت  راوازس  هچنآ  هد  ماجنا  نم  يارب  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و 

هب دـنگوس  متفگ : مداتفا و  وا  ياپ  تسد و  هب  تهج ،  نیمه  هب  مباـین .  وا  زا  يرثا  نآ  زا  دـعب  هداد و  تسد  زا  ار  وا  هک  مدیـسرت  نم 
هداد رارق  دوخ  تمحر  لاب  ریز  زین  ارم  تسا ! هداد  ادخ  زا  سرت  تّذل  ناوارف و  قوش  وت  هب  هتـشادرب و  وت  زا  ار  جنر  لالم  هک  یـسک 

 . تسا نم  قوش  یتفگ  هچنآ  نم و  يوزرآ  يداد  ماجنا  هچنآ  ما ،  هدرک  مگ  ار  هار  نم  هک  هد  ياج  دوخ  ّتبحم  هیاس  رد  و 

: دومرف

.ایب هار  نم  رس  تشپ  لاح  نیع  رد  يوش ، یمن  مگ  زگره  یشاب  تسار  تلّکوت  رد  رگا 

حبـص هک  یماگنه  دوش ،  یم  هدیـشک  نم  ياپ  ریز  زا  نیمز  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تفرگ ، ارم  تسد  میدیـسر  تخرد  رانک  یتقو 
 : دومرف نم  هب  دش ، هدیمد 

.میدیسر تسا ، هّکم  نیا  داب ، هدژم 

وت يراودیما ! وا  هب  هقاف -  رقف و  زور  تمایق -  زور  رد  هک  یـسک  هب  دنگوس  متفگ : وا  هب  مدید ، ار  هار  هدینـش و  ار  مدرم  يادص  نم 
؟ یتسیک

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف

(1) متسه .  نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  تاولص   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نم  میوگ ، یم  يداد  مدنگوس  هک  لاح 

------------------------------------

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نالجع  نب  دّمحم  دسیون : یم  لامعألا » لابقا   » باتک رد   - 20  / 992

هک یماگنه  دومن ، یمن  هیبنت  ار  دوخ  نازینک  نامالغ و  زا  کی  چیه  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دش  یم  زاغآ  ناضمر  كرابم  هام  یتقو 
زور نالف  رد  زینک  نـالف  اـی  مـالغ  نـالف  هک  دومن  یم  تشادداـی  دوخ  شیپ  ترـضح  درک  یم  ییاـطخ  نازینک  اـی  ناـمالغ  زا  یکی 

.دومن یمن  تازاجم  ار  وا  و  دش ، ییاطخ  نالف  بکترم 

یم نوریب  ار  تشاددای  هاگنآ  درک ، یم  عمج  دـناوخ و  یم  ار  اهنآ  همه  ناضمر  هام  رخآ  بش  هک  نیا  ات  دـش  یم  عمج  اـهاطخ  نیا 
یم تدای  مدرکن ، بیدأت  نم  يدـش و  ییاطخ  نالف  بکترم  زور  نـالف  رد  وت  ینـالف ! دومرف : یم  داد و  یم  ناـشن  ناـنآ  هب  دروآ و 

؟ دیآ

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ ، تفگ : یم  درک و  یم  فارتعا  مه  وا 

، دندرک یم  رارقا  یکی  یکی  نانآ  دومن و  یم  تساوخزاب  ار  اهنآ  همه  ترضح 

: دییوگب دنلب  يادص  اب  یگمه  دومرف : یم  نانآ  هب  داتسیا و  یم  نانآ  طسو  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هاگنآ 

رد يدومن ، تشاددای  ار  ام  لامعا  وت  هک  هنوگ  نامه  هدرک  تشاددای  ار  وت  لامعا  همه  زین  وت  راگدرورپ  انامه  نیسحلا ! نب  ّیلع  يا 
ماجنا هچنآ  هدرکن و  راذگورف  ار  یگرزب  کچوک و  چیه  دنک ،  یم  نایب  وت  يارب  ّتیعقاو  اب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يا  هتـشون  وا  دزن 

رب رذگب و  ام  زا  .میتفای  وت  دزن  ار  ناملامعا  ام  هک  هنوگ  نامه  یبای ،  یم  نآ  رد  يا  هدرک  لمع  هچ  ره  و  هدروآ ، درگ  نآ  رد  يداد 
زا درذـگب  وت  زا  وا  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  و  يراد ، وفع  دـیُما  اناوت  رداق  يادـخ  زا  هک  روط  نامه  شکب ،  وفع  ملق  ام  میارج 
وت دزن  هک  نانچمه  دراد ، یمن  اور  متـس  يدحا  هب  وا  هک  دنک ، راتفر  وت  اب  دوخ  نارفغ  تمحر و  اب  درذگب و  وت  زا  زین  وا  ات  رذگب  ام 

 . تسا هدرکن  يراذگورف  ار  ام  لامعا  گرزب  کچوک و  زا  هتشون و  ار  ّتیعقاو  هک  تسا  يا  هتشون 

 . 77/46 ح 73 راونألا :  راحب   ، 245  - 248 باوبألا :  حتف  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هزادـنا هب  هک  یلداع  تسا ،  رگداد  هک  يراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ماقم  یکچوک  يراوخ و  روآ  داـی  هب  نیـسحلا ! نب  ّیلع  يا 
.تسا یفاک  وا  باسح  یهاوگ و  و  دروآ ، یم  باسح  يارب  تمایق  زور  رد  ار  نآ  دنک و  یمن  متس  لدرخ  هناد  ینیگنس 

: دیامرف یم  هک  دشخبب ،  درذگب و  وت  زا  دنوادخ  زور  نآ  ات  شکب  وفع  ملق  ام  میارج  رب  رذگب و  ام  زا  زورما  سپ 

؛  (1) ٌمیحَر » ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنأ  َنوُّبُِحت  الَأ  اوُحَفْصَْیلَو  اوُفْعَْیلَو  »

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دشخبب و  ار  امش  دنوادخ  هک  دیراد  یمن  تسود  ایآ  دنشوپب ،  مشچ  دننک و  وفع  یتسیاب  نانآ  »

دـنتفگ و یم  دـنلب  يادـص  اب  نانآ  درک و  یم  نیقلت  نانآ  رب  ار  ابیز  نانخـس  نیا  هداتـسیا و  اه  نآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
 : دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  شترضح 

اّنم کلذب  یلوأ  ّکنإف  اّنع  فعاف  ترمأ  امک  انملظ  نّمع  انوفع  دقو  نحنف ،  انسفنأ  انملظ  دقف  انملظ  نّمع  وفعن  نأ  انترمأ  ّکنا  ّبر ؛
کلئان بلطن  کباببو  کئانفب  انخنأ  دـقو  نیکاسمو ،  ًالاّؤس  كاـنیتأ  دـقو  اـنباوبأ ،  نع  ًـالئاس  ّدرنـال  نأ  اـنترمأو  نیرومأـملا ،  نمو 

نم تنک  ذإ  ینمرکأف  تمرک  یهلإ  نیرومأملا .  نمو  اّنم  کلذـب  یلوأ  ّکنإف  انبّیختالو  انیلع  کلذـب  ننماف  كءاطعو ،  کـفورعمو 
 . میرک ای  کلاون  لهأب  ینطلخاف  فورعملاب  تدجو  کلاّؤس 

زا ام  میا ، هدومن  متـس  نامدوخ  دروم  رد  ام  کنیا  میرذـگب ،  هدومن  متـس  ام  رب  هک  یـسک  زا  يا  هداد  روتـسد  ام  هب  وت  اراـگدرورپ ! 
اهنآ هب  هک  یناسک  همه  ام و  زا  ششخب  هب  وت  هک  رذگب  ام  زا  زین  وت  میتشذگ ،  وت -  نامرف  هب  انب  هدومن -  متس  ام  قح  رد  هک  یـسک 

 . يرت هتسیاش  هدش  هداد  نامرف 

رد میا و  هدمآ  وت  يوس  هب  هناریقف  ییادگ ،  يارب  ام  کنیا  مینکن ، در  نامیاهرد  زا  ار  ادـگ  هک  يا  هداد  روتـسد  ام  هب  وت  ادـنوادخ ! 
هدمآ و دورف  وت  هناخ  ناتسآ 

 . هیآ 22 رون ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . يرت هتسیاش  رما  نیا  رب  نارگید  ام و  زا  وت  هک  نادرگم  دیُماان  ار  ام  راذگب و  ّتنم  ام  رب  میناهاوخ ، ار  وت  ياطع  تیانع و  ناسحا و 

زین ارم  متفای ، فورعم  لها  زا  ار  وت  مراد و  ششخب  ياضاقت  وت  زا  نم  هک  نک ،  ششخب  زین  نم  رب  يا ،  هدرک  ششخب  وت  ادنوادخ ! 
 ! میرک يا  نادرگ  دوخ  فطل  لومشم 

يدب راتفر  زا  و  دیتشذگ ؟ نم  زا  زین  امش  ایآ  متشذگ ، امش  زا  نم  دومرف : یم  دومن و  یم  نانآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هاگنآ 
هدننک و ناسحا  رگداد ، هدنـشخب ، راوگرزب ، ییادخ  هدنب  هک  متـسه  يرگمتـس  دب و  بابرا  نم  هک  دیدرک ، وفع  متـشاد  امـش  اب  هک 

.متسه هدننک  تیانع 

.تسا هدزن  رس  ییاطخ  وت  زا  هک  نیا  اب  میتشذگ ، وت  زا  ام  ام ! يالوم  يا  دنداد : یم  خساپ  نانآ 

زا ار  وا  و  تشذگرد ، ام  زا  وا  هک  هنوگ  نامه  رذگ  رد  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  ادنوادخ !  دییوگب : دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
.دیشخب ییاهر  یگدنب  زا  ار  ام  وا  هک  هنوگ  نامه  هد  ییاهر  شتآ 

.نایناهج راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ایادخ  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  یم  رارکت  ار  تالمج  نیا  نانآ 

.دنک میاهر  شتآ  زا  دشخبب و  ارم  دنوادخ  هک  نآ  دیما  هب  مدرک  ناتدازآ  مدیشخب ،  ار  امش  همه  دیورب ، دومرف : یم  هاگنآ 

.دومن یم  دازآ  ار  نانآ  سپ 

.داد یم  هزیاج  دنک ، زاین  یب  مدرم  زا  ار  اهنآ  هک  يرادقم  نانآ ،  هب  رطف ، دیع  زور  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

.دومن یم  دازآ  ار  شنامالغ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  رفن  تسیب  دودح  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  بش  لاس  ره  ترضح  نآ 

شتآ زا  ار  رفن  نویلیم  داتفه  راطفا ،  ماگنه  رد  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
نم دـنک ، یم  دازآ  هام  همه  هزادـنا  هب  دـسر  یم  ارف  ناضمر  هاـم  رخآ  بش  یتقو  دنتـسه ، شتآ  قحتـسم  یگمه  هک  دـنک  یم  دازآ 

.دیامن دازآ  خزود  شتآ  زا  ارم  زین  دنوادخ  هک  نآ  دیما  هب  مدومن  دازآ  ایند  رد  ار  مناگدنب  نم  هک  دنیبب  دنوادخ  مراد  تسود 
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يا هدنب  لاس  طسو  رد  ای  لاس  لّوا  رد  یتقو  دومن ، یمن  مادختسا  لاس  کی  زا  شیب  ار  يراکتمدخ  هاگچیه  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
زین ار  نانآ  هک  دـش  یم  کلام  نانآ  ياج  هب  يرگید  ناگدـنب  رگید  لاس  .دومن  یم  دازآ  رطف  دـیع  بش  رد  ار  وا  دـش  یم  کلام  ار 

.دش قحلم  یهلا  تمحر  راوج  هب  هک  نیا  ات  درک  یم  نینچ  دوب  هدنز  ات  ترضح  دومرف ، یم  دازآ 

ماگنه رد  ار  اهنآ  یلو  تشادن ؛ نانآ  هب  يزاین  ترضح  هک  یلاح  رد  درک  یم  يرادیرخ  ار  یهایـس  نامالغ  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
اجنآ زا  یتقو  درک ،  یم  رپ  دندوب -  مدرم  رازآ  ثعاب  هک  ار -  ییاه  فاکش  اه و  لادوگ  نانآ  هلیسو  هب  دروآ و  یم  تافرع  هب  جح 

.داد (1) یم  هزیاج  نانآ  هب  لوپ  يرادقم  و  دومن ،  یم  دازآ  ار  اهنآ  همه  دومرف  یم  تکرح 

------------------------------------

: دسیون یم  داؤفلا » نکسم   » باتک رد  هرس  سدق  دیهش   - 21  / 993

اب دوب  رونت  رد  هک  ار  ینایرب  تشوگ  درک و  هلجع  نامالغ  زا  یکی  دندوب ، مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تمدخ  رد  نامهم  يا  هّدع  يزور 
 . تشک ار  وا  درک و  تباصا  مالسلا  هیلع  ماما  نادنزرف  زا  یکی  رس  هب  داتفا و  شتسد  زا  دروآ و  تعرس 

: دومرف مالغ  هب  تسا ،  هدرم  وا  دید  دمآ و  شدنزرف  رانک  عیرس  مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

 . هدّمعتت مل  ّکنإ  امأ  ّرح ،  تنأ 

.يدادن ماجنا  دمع  زا  ار  راک  نیا  وت  يدازآ ، وت 

.تخادرپ (2) دوخ  دنزرف  زیهجت  نفد و  هب  هاگنآ 

------------------------------------

 : دومرف یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  هدش :  تیاور   - 22  / 994

 . هّرم هئام  هلیللاو  مویلا  یف  انتعیش  یبنذمل  وعدأل  ّینإ 

.میامن یم  اعد  هبترم  دص  نامنایعیش  زا  ناراک  هنگ  يارب  زور  بش و  ره  نم 

 . 103/46 ح 93 راونألا :  راحب   ، 560  - 561 لابقإلا :  - 1
 . تسا هدومن  لقن  « 81/2 هّمغلا :  فشک   » رد یلبرإ  ار  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 87 .   99/46 راونألا :  راحب  - 2
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فطل ینابرهم و  تفوطع و  همه  نیا  ندناوخ  زا  سپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نایاوشیپ  نارادتـسود  ایآ  دیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
!؟ دندنبن نانآ  يرای  هب  رمک  ترصن ،  يرای و  عاونا  همه  اب  هدنامزاب و  نانآ  يرای  زا  هک  دنراد  ار  نآ  ییاناوت  ناشراوگرزب  ناماما  زا 

------------------------------------

: دسیون یم  میقتسملا » طارصلا   » باتک رد   - 23  / 995

.دش ور  هب  ور  ناورم  نب  کلملادبع  اب  هک  دوب  هبعک  فاوط  لوغشم  مارحلا  هَّللا  تیب  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

!؟ دسرب وت  هب  ام  يایند  زا  يزیچ  ات  ییآ  یمن  ام  دزن  ارچ  تفگ : کلملادبع 

 : دومرف درک و  نهپ  ار  شکرابم  يادر  مالسلا  هیلع  ماما 

 . کئایلوأ همرح  هرأ  ّمهللا 

! هدب ناشن  وا  هب  ار  تدوخ  يایلوا  ماقم  مارتحا و  ادنوادخ !

.دیدرگ ّرد  زا  رپ  شکرابم  يادر  هاگان 

: دومرف درک و  وا  هب  ور  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هاگنآ 

.درادن وت  يایند  هب  يزاین  تسا  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا  ماقم  مارتحا و  هک  یسک 

.مرادن (1) يزاین  نم  هک  ار  اهنیا  ریگب  ادنوادخ ! دومرف : سپس 

------------------------------------

نب ماـشه  روضح  رد  ار  اـبیز  راعـشا  نآ  برع ، ياـناوت  رعاـش  قدزرف ، هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  عـبنم  ناـمه  رد  زاـب   - 24  / 996
: هک دورس  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  قح  رد  کلملادبع ،

هتأطو ءاحطبلا  فرعت  يّذلا  اذه 

مرحلاو ّلحلاو  هفرعی  تیبلاو 

.دسانش یم  ار  وا  مرح  ّلح و  ادخ ، هناخ  و  دسانش ، یم  ار  وا  ءاحطب  نیمزرس  هک  تسا  یسک  نیا 

 . تایبا رخآ  ات  ... 
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، دومن هوکـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دیـشک ، لوط  شنادـنز  یتقو  دومن ، ینادـنز  ار  وا  هدـش و  مشخ  رد  ییارـس  هحیدـم  نیا  زا  ماشه 
 . دش دازآ  وا  دومرف و  اعد  ترضح 

( . تسا هدومن  عطق  لاملا  تیب  زا  ارم  هّیمهس  و   ) هدرک كاپ  شرتفد  زا  ارم  مسا  هفیلخ ،  تفگ :  قدزرف 

: دومرف هاگنآ  هدومن و  اطع  وا  هب  ار  شا  هلاس  لهچ  جراخم  هنیزه و  مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

 . کتیطعأل هنم  رثکأ  جاتحت  ّکنأ  تملع  ول 

 . مدیشخب یم  وت  هب  يراد  زاین  نیا  زا  شیب  هک  متسناد  یم  رگا 

.تفر (1) ایند  زا  لاس  لهچ  زا  سپ  قدزرف 

------------------------------------

: دسیون یم  هعیشلا » لئاسو   » رد یلماع  ّرح  خیش  قّقحم ، ثّدحم  هیقف و   - 25  / 997

؟  يا هدید  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ایآ  متفگ :  يرهز  هب  دیوگ :  هنییع  نب  نایفس 

یمن راکـشآ  رد  ینمـشد  و  یناهنپ ،  رد  یتسود  وا ،  يارب  دنگوس ! ادـخ  هب  ما .  هدـیدن  وا  زا  رت  تلیـضف  اب  ار  یـسک  يرآ ،  تفگ : 
 . منیب

؟ تسیچ نایرج  دنتفگ : 

اب هچرگ  هک  یسک  و  دیزرو ،  یمن  دسح  وا  رب  تلیضف  تخانش و  لامک  رطاخ  هب  تشاد  یم  تسود  ار  وا  هک  یـسک  زگره  تفگ : 
.درک (2) یم  ارادم  وا  اب  شیارادم  تّدش  هطساو  هب  یلو  دوب ،  نمشد  وا 

----------------------------------------------------------

( . توافت اب   ) 14146 ح 22 راونألا :  راحب  267/1 ح 10 ،  جئارخلا :  181/2 ح9 .  میقتسملا :  طارصلا  - 1
 . 64/46 ح 21 راونألا :  راحب  230/1 ح 4 ،  عیارشلا :  للع  - 2
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هدئافرپ �هتکن  ود  نایب 

هراشا

هّیداّجس �هفیحص  هب  تراسج  يازس  لّوا :  �هتکن 

جاجتحإلا باتک  زا  يرهز  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شرافس  مّود :  �هتکن 

هّیداّجس �هفیحص  هب  تراسج  يازس  لّوا : �هتکن 

نآ زا  يزیچ  تفگ : تراسج ) اب   ) يو دمآ ، نایم  هب  هیداجـس » هفیحـص   » زا نخـس  یغیلب  رونخـس  دزن  رد  هرـصب  رهـش  رد  هدش : لقن 
 . منک ءالما  امش  يارب  ار  نآ  دننامه  نم  ات  دییوگم 

تشگ و جراخ  شندب  زا  حور  هک  نیا  ات  درکن  دـنلب  رـس  وا  تخادـنا ،  نییاپ  هب  رـس  نتـشون  تهج  هب  تفرگ و  تسد  هب  ملق  هاگنآ 
 ! درم

 ، یناسنا لوُصا  زا  یلماک  هرود  يواح  فیرـش ،  هیفحـص  نیا  هک  ارچ  تسین ، یتفگـش  هنوگ  چیه  ياج  دیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
!؟ دـشابن نینچ  هنوگچ  .تسا  يوبن  مالک  يایرد  زا  يرابیوج  یهلا و  شناد  نارک  یب  سوناـیقا  زا  يا  هرطق  تسا .  يورخا  يویند و 

 . تسا تماما  غاب  شوخ  يوب  زا  یمیسن  تلاسر و  غارچ  رون  زا  يوترپ  هفیحص ،  نیا  هک  نآ  لاح 

فحص اه و  هتشون  ریسم  رد  دوش و  یم  يراج  ینامسآ  ياه  باتک  يارجم  رد  هفیحـص ،  نیا  دیوگ :  نافراع  زا  یکی  هنیمز  نیا  رد 
.تسا تمکح  ياهغاب  ياه  هویم  ياراد  تفرعم و  تخانش و  قیاقح  راونا  لماش  نآ ،  هک  ارچ  تسا ، ناور  یشرع  یحول و 

و مالسلا » مهیلع  دّمحم  لآ  روبز   » ار نآ  دندوب  املع  ناگتسیاش  زا  هک  نانیـشیپ  هاگآ  ناداّقن  ناجنـس و  هتکن  هدیزگرب و  نادنمـشناد 
.دنا هداد  بقل  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  لیجنا  »

دنا و هدومن  فارتعا  شیوخ  یناوتان  هب  نادنمـشناد  زا  ناگرزب  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  زادرپ  نخـس  نارحاس  شنایب ،  تغالب  رد 
 . تسین تلزنم  ماقم و  کی  رد  لطاب  ّقح و  زگره  و  تسا ،  ینهاک  زا  ریغ  يربمایپ  هک  دنا  هدرک  ناعذا  نانآ 

ياـهریت فدـه  دروـم  بقاـث  باهـش  اـب  ًاـعطق  دـنزب ، رود  دوـخ  تسپ  کـیرات و  رکف  اـب  نآ  نامـسآ  نوـماریپ  دـهاوخب  سک  ره  و 
 . تفرگ دهاوخ  رارق  نازادناریت 
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جاجتحإلا باتک  زا  يرهز  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شرافس  مّود : �هتکن 

دنک یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  شمارگ  ناکاین  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ترـضح  مامه ،  ماما  دسیون : یم  جاجتحإ »  » باتک رد 
: دیامرف یم  هک 

.دش بایفرش  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  تمدخ  دوب ،  كانهودنا  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  يرهز  باهش  نب  ملسم  نب  دّمحم  يزور 

؟ یکانهودنا نیگمغ و  ارچ  دومرف : دید  لاح  نآ  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

هک تسا  مدوخ  نادنمزآ  نم و  ياهتمعن  نادوسح  دروم  رد  هدرک  هطاحا  ارم  هک  یهودنا  مغ و  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع 
یلو دـننک ،  یکین  نم  قح  رد  زین  نانآ  هک  متـشاد  دـیُما  مدرک و  یکین  نانآ  هب  نم  هک  یناسک  مدـش ، شیامزآ  نم  اـهنآ  هلیـسو  هب 

.دش مرادنپ  فالخ  رب  کنیا 

 . کناوخإ هب  کلمت  کناسل  کیلع  ظفحإ  دومرف : مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

.یهد رارق  تدوخ  رایتخا  رد  هدرک و  دوخ  هدنب  ار  تناردارب  ات  نک  ظفح  ار  تنابز 

.میامن یم  یکین  نانآ  هب  منابز  اب  مناوت  یم  هک  هچ  ره  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يرهز 

: دومرف مالسلا  هیلعداّجس  ماما 

هراذتعإ کنع  ناک  نإو  هراکنإ ،  بولقلا  یلإ  قبسی  امب  مّلکتت  نأ  كاّیإو  کلذب ،  کسفن  نم  بجعت  نأو  كاّیإ  تاهیه !  تاهیه 
 . ًارذع هعسوت  نأ  کنکمی  ًاّرش  هعمست  نم  ّلک  سیلف 

هیجوت ار  نآ  یناوتب  هچ  رگ  وگم ، دنریذپ  یمن  ار  نآ  اهلد  هک  ار  ینخس  زگره  .نکم  يدنـسپدوخ  بجُع و  زگره  تاهیه ! تاهیه !
.ییامن هیجوت  ترذع  همه  اب  يونش  یم  هک  ار  یبولطمان  نخس  ره  یناوت  یمن  هک  ارچ  يروایب ، رذع  هدومن و 

.هیف ام  رسیأ  نم  هکاله  ناک  هیف  ام  لمکأ  نم  هلقع  نکی  مل  نم  يرهز ! ای  دومرف : هاگنآ 

.دوب دهاوخ  رت  ناسآ  يزیچ  ره  زا  وا  يدوبان  كاله و  دشابن ،  رت  لماک  شزیچ  همه  زا  شدرخ  لقع و  سک  ره  يرهز ! يا 

هب ار  نالاسگرزب  ینادـب ؛ دوخ  ناشیوخ  هداوناـخ و  هلزنم  هب  ار  ناناملـسم  همه  هک  تسوت  رب  شاـب !  هاـگآ  يرهز ! يا  دومرف : سپس 
هب يراد  تسود  تروـص ، نیا  رد  .ینادـب  تناردارب  هـلزنم  هـب  ار  تنـالاسمه  و  تدـنزرف ، هـلزنم  هـب  ار  اـهرتکچوک  تردـپ ، هـلزنم 

کیمادک هب  و  ینک ؟ متس  اهنآ  زا  کیمادک 
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؟ يردب ار  نانآ  زا  کیمادک  هدرپ  و  ینک ؟ نیرفن  نانیا  زا 

هلبق لـها  زا  یکی  هـب  تبـسن  وـت  هـک  تخادـنا  رکف  نـیا  هـب  درک و  هسوـسو  ار  وـت  دـنک -  شتنعل  ادـخ  هـک  نـیعل -  ناطیــش  رگا  و 
یـشیپ نم  زا  هتـسیاش ،  لـمع  ناـمیا و  رد  وا  وگب : تسا  رتگرزب  وت  زا  صخـش  نآ  رگا  نیبـب  نک و  ّتقد  يراد  يرترب  ناناملـسم ) )

 . تسا رتهب  نم  زا  هتفرگ و 

 . تسا رتهب  نم  زا  وا  نیاربانب ،  .ما  هتفرگ  یشیپ  وا  زا  یصاعم  هانگ و  رد  نم  وگب : دشاب  رتکچوک  وت  زا  صخش  نآ  رگا  و 

کش و اـب  ار  منیقی  ارچ  سپ  دـیدرت ، وا  دروم  رد  یلو  مراد ؛ نیقی  دوخ  هاـنگ  هب  نم  وگب : دـشاب  وت  نـالاسمه  زا  صخـش  نآ  رگا  و 
؟ مراذگب رانک  دیدرت 

یم راهظا  اـهنآ  هک  تسا  یناـسحا  لـضف و  نیا  وگب : دـنیامن  یم  مارتحا  وت  هب  دنرامـش و  یم  گرزب  ار  وت  ناناملـسم  يدـید  رگا  و 
.دننک

 . ما هداد  ماجنا  نم  هک  تسا  یهانگ  نیا  وگب : دنک  یم  يدنت  متس و  وت  هب  نانآ  زا  یسک  يدید  رگا  و 

رتمک و تنانمـشد  دوش و  یم  ناوارف  تناتـسود  دنک ، یم  ناسآ  وت  رب  ار  یگدنز  دنوادخ  ینک  لمع  متفگ  هچنآ  رگا  هک  یتسار  هب 
 . تشگ یهاوخن  فّسأتم  تحاران و  نانآ  متس  افج و  زا  دش و  یهاوخ  لاحشوخ  نانآ  ناسحا  یکین و  رب 

زاین و یب  مدرم  زا  وا  لاح ،  نیع  رد  دسرب و  مدرم  هب  شریخ  هراومه  هک  تسا  یسک  مدرم ،  نایم  رد  صخـش  نیرت  یمارگ  نادب ! و 
.دشاب دنمزاین  هچ  رگ  دنک ،  يزاین  یب  راهظا  هک  تسا  یسک  مدرم ،  دزن  درف  نیرت  یمارگ  وا ،  زا  دعب  دشاب و  نماد  كاپ 

رگا دـنراد و  یم  یمارگ  ار  وا  دـشابن  نانآ  محازم  یـسک  هتـساوخ  نیا  رد  رگا  هک  دنتـسه  لاوما  لابند  هب  هراومه  ایند  لـها  هک  ارچ 
.دوب (1) دهاوخ  رت  یمارگ  رتزیزع و  وا  دیامن  مهارف  ار  اهنآ  يویند  تاناکما  یضعب  هدوبن و  نانآ  محازم  یسک 

------------------------------------

نمض ح 229/71 ح242/92 6 و 243  راونألا :  راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  ار  تیاور  نیا  ریظن   . 51/2  - 52 جاجتحإلا :  - 1
 . تسا هدومن  لقن  « 48
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مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بقانم  متفه :  شخب 

ناربمایپ مولع  �هدنفاکش  نارک  یب  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

رقابلا یلع  نب  دّمحم  ماما  ترضح 

هیلع هَّللا  تاولص 

---------------------------------------------
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 : دیوگ ریصب  وبا  دسیون :  یم  همامإلا » لئالد   » رد هللا  همحر  يربط   - 1  / 998

؟ دیتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ناثراو  امش  ایآ  مدرک :  ضرع  هدش  بایفرش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  تمدخ 

 . يرآ دومرف : 

؟ دندرک یم  لمع  دنتسناد و  یم  هچنآ  هب  تبسن  دوب ،  ناربمایپ  ثراو  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ایآ  مدرک : ضرع 

 . يرآ دومرف :

: دومرف دیهد ؟ افش  ار  سیپ  رامیب  روک و  دینک و  هدنز  ار  هدرم  دیناوت  یم  امش  ایآ  مدرک : ضرع 

 . دنوادخ هزاجا  اب  يرآ ، 

.ایب کیدزن  دّمحمابا ! يا  دومرف :  نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ 

رد هچنآ  اه و  هناخ  نیمز ،  نامسآ ، باتفآ ، دش و  زاب  ممشچ  دیلام و  منامشچ  يور  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  مدش ، کیدزن  نم 
.مدید دوب ، لزنم 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؟  هصلاخ هّنجلا  کلو  تنک  امک  دوعت  وأ  همایقلا ،  موی  مهیلع  ام  کیلعو  سانلل  ام  کلو  اذه  یلع  نوکت  نأ  ّبحتأ 
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نامه زین  وت  اب  دوش  یم  اهنآ  اب  هک  يا  هلماعم  ره  تماـیق  زور  رد  هدوب و  مدرم  دـننامه  زین  وت  یـشاب و  روط  نیمه  يراد  تسود  اـیآ 
؟  يدرگ تشهب  دراو  تمحز  نودب  یشاب و  انیبان  لّوا  لثم  یهاوخ  یم  ای  دوش ؟ راتفر  هنوگ 

.مشاب لّوا  لثم  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع 

.متشگ (1) تسخن  تلاح  لثم  دیلام و  منامشچ  يور  رب  ار  شکرابم  تسد  ترضح 

------------------------------------------

 : دیوگ بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک هدنسیون   - 2  / 999

مان هک  شباتک -  زا  وا  مدوب ،  یناهوش (2)  نیسح  نب  دّمحم  رفعج  ابا  مداتسا  هناخ  رد  مالسلاو  هالصلا  هیلع  اضر  ماما  دهشم  رد  نم 
 : دناوخ یم  نینچ  ما -  هدرک  شومارف  ار  يوار 

! ادخ هب  دنگوس  تفگ : شترـضح  لفحم  رد  يزور  دـش ، یم  رـضاح  دایز  هیلع  هَّللا  تاولـص  رقاب  ماما  هسلج  رد  ماش  لها  زا  یناوج 
لفحم نیا  رد  هک  تسامـش  شناد  تحاـصف و  رطاـخ  هب  طـقف  هکلب  موش ،  یمن  رـضاح  امـش  هسلج  رد  امـش  هب  ّتبحم  تهج  هب  نم 

.موش یم  رضاح 

.دومرفن يزیچ  دومن و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دش ناوج  نآ  لاح  يایوج  ترضح  دشن ، ناوج  زا  يربخ  تشذگ و  يزور  دنچ 

 . تسا رامیب  وا  تفگ : یصخش 

.تفر ایند  زا  دش  یم  رضاح  دایز  امش  سلجم  رد  هک  یماش  ناوج  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دش و  دراو  یـصخش  نیح  نیا  رد 
 . دیناوخب زامن  وا  هزانج  رب  امش  هک  هدرک  ّتیصو  وا 

هدروآ 274/1 ح5 » جـئارخلا :   » رد يدـنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن  ح 42 .   249/46 راونألا :  راـحب  ح 17 ،   226 همامإلا :  لـئالد  - 1
 . تسا

 . یناهوش نسح  نب  دّمحم  رفعج  ابا  تسا :  هدمآ  نینچ  ردصم  رد  - 2
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 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.میایب نم  ات  دینکن  نفک  دشاب و  ریرس  يور  دیراذگب  دیداد ، لسغ  ار  وا  یتقو 

داد لوط  ار  هدجس  هتشاذگ و  هدجس  هب  رس  سپس  دومن ،  اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  تساخرب و  شترضح  هاگنآ 
 . تفر وا  يوس  هب  دومن و  اپ  رب  نیلعن  درک و  نت  رب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يادر  تساخرب و  دعب  ، 

وا شمان  اب  ترضح  دندوب ،  هتشاذگ  ریرـس  يور  هداد  لسغ  ار  وا  دنداد .  یم  لسغ  ار  وا  هک  دش  یقاتا  دراو  هاگنآ  دش ،  هناخ  دراو 
 : دومرف دز و  ادص  ار 

! ینالف يا 

 . دیناروخ وا  هب  و  تساوخ ، یقیوس  تبرش  ترضح  تسشن ، درک و  دنلب  رس  تفگ و  کیّبل  هداد و  خساپ  ناوج  نآ  هاگان 

؟ وت هب  هدش  هچ  دیسرپ : هاگنآ 

نآ زا  رتوکین  لاح  ات  هک  مدینـش  ار  ینیـشنلد  يادص  دـش  جراخ  مندـب  زا  حور  یتقو  مدـش ، حور  ضبق  هک  مرادـن  يدـیدرت  تفگ :
: دنتفگ هک  ما  هدینشن 

 . هانلأس دق  ّیلع  نب  دّمحم  ّنإف  هحور ،  هیلإ  اوّدر 

.تسا (1) هتساوخ  ام  زا  ار  وا  یلع  نب  دّمحم  اریز  دینادرگ ، زاب  ار  وا  حور 

------------------------------------------

شیپ دیاش  هک  ینهک -  یّطخ  هخسن  کی  رد  هّیماما  نادنمـشناد  زا  یکی  نینچمه  و  یفاک »  » رد هللا  همحر  ینیلک  خیـش   - 3  / 1000
 : دیامرف یم  مالسلاو  هالصلا  هیلع  رقاب  ماما  دنسیون :  یم  هدش -  يرادرب  هخسن  لاس  دصیس  زا 

.میدینش ار  نآ  نتسکش  دیدش  يادص  ام  تسکش و  راوید  هاگان  دوب ، هتسشن  يراوید  رانک  مردام 

 : تفگ درک و  هراشا  راوید  هب  شتسد  اب  مردام 

 . طوقسلا یف  کل  هَّللا  نذأ  ام  یفطصملا !  ّقحو  ال [،  [ 

! تسا هدادن  نتخیر  ورف  هزاجا  وت  هب  دنوادخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ّقح  هب  هن ،
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 . 369 ح 2 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
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 . تشذگ اجنآ  زا  مردام  هک  نیا  ات  دنام ،  ّقلعم  اوه [ رد   [ روط نامه  راوید  ماگنه  نیا  رد 

 . داد هقدص  رانید  دص  منابرهم  ردام  یتمالس  تهج  هب  مراوگرزب  ردپ 

: دومرف دومن و  شردپ  ِردام  زا  يدای  هیلع  همالسو  هَّللا  تاولص  قداص  ماما  يزور  دیوگ [: حابص  وبا  [

.اهلثم هأرما  مالسلاو  هالصلا  هیلع  نسحلا  لآ  یف  كردت  مل  هقیّدص  تناک 

.دشن (1) هدید  ینز  مالسلاو -  هالصلا  هیلع  نسح -  لآ  رد  وا  دننامه  هک  دوب  يا  هقیّدص  يوناب  وا 

------------------------------------------

 : مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  هب  دیوگ :  یفعج  رباج   - 4  / 1001

رب منک ،  يرادنید  نآ ،  اب  هک  مهاوخ  یم  يروتسد  امش  زا  تسا ، دایز  امش  ام و  نایم  تفاسم  متـسه و  دنملاس  انیبان و  یـصخش  نم 
 . مناسرب مناگدنامزاب  هب  ار  نآ  هدز و  گنچ  نآ  هب  اهنآ  ربارب  رد  هدومن ،  لالدتسا  منافلاخم 

 : دومرف هاگنآ  تسشن ،  تسار  و  دش ، تفگش  رد  نم  نخس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ :  رباج 

! نک رارکت  ار  تنخس  یتفگ ؟ هچ  دوراجلا ! ابا  يا 

 . مدومن وگزاب  هرابود  ار  منخس  نم 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

موصو هاکزلا ،  ءاتیإو  هالـصلا  ماقإو  هلوسرو ،  هدبع  ًادّمحم  ّنأو  هل ،  کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهـش  دوراجلا ! ابأ  ای  معن ،
 . داهتجإلاو عرولاو  مالسلا ،  هیلع  انمئاق  راظتناو  انرمأل ،  میلستلاو  انّودع ،  هوادعو  انّیلو ،  هیالوو  تیبلا ،  ّجحو  ناضمر ،  رهش 

هک تسین  ادخ  زج  يدوبعم  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دوراجلاابا ! يا  يرآ ،

 . تسا هدرک  لقن  68 ح 165 » تاوعدلا :   » رد زین  يدنوار  ار  ثیدح  نیا  215/46 ح 14 .  راونألا :  راحب  469/1 ح1 ،  یفاکلا :  - 1
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، تاکز تخادرپ  زامن ، هماقا  .تسوا  ربمایپ  هدنب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هک  نیا  و  درادن ، یکیرـش  تساتکی و 
هیلعام مئاق  روهظ  مایق و  راظتنا  ام ، رما  رب  میلست  ام ، نانمشد  اب  ینمشد  ام ، نتشاد  تسود  ادخ ، هناخ  ّجح  ناضمر ، كرابم  هام  هزور 

(1) نید .) رد   ) ندومن ششوک  داهتجا و  ینمادکاپ و  عرو و  مالسلا ،

------------------------------------------

 : تسا هدمآ  تازجعملا » نویع   » و تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 5  / 1002

: هک هدش  تیاور 

ترضح دش ، بایفرش  شترضح  تمدخ  يزور  دوب ، تایح  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  ات  هَّللا  اهمحر  هّیبلاو  هبابح 
: دومرف وا  هب 

؟ ییآ یمن  ام  دزن  تسا  یتّدم  هک  هدش  هچ  هبابح ! يا 

.تسا هتشگ  دایز  مهودنا  مغ و  هدش و  دیفس  مرس  ياهوم  ما و  هدش  ریپ  تفگ :

.ایب کیدزن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ییاعد هچ  میدشن  هّجوتم  ام  هک  دناوخ  ار  ییاعد  هاگنآ  تشاذگ و  شرـس  يور  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  دمآ ،  کیدزن  وا  سپ 
وا یلاحشوخ  رطاخ  هب  زین  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دش و  لاحـشوخ  رما  نیا  زا  وا  تشگ ، ناوج  هدش و  هایـس  شرـس  ياهوم  يروف  دوب ،

 . تشگ رورسم 

هنوگچ حابشَا  ملاع  رد  امش  تسا  هتفرگ  قاثیم  دهع و  ناربمایپ  زا  امش  يارب  هک  یسک  ّقح  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  امش  تفگ : هبابح 
؟  دیدوب

 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هَّللا قلخ  اّملف  کلذ ،  لبق  نکت  ملو  انحیبستب  هکئالملا  تّحبسف  هناحبس  هَّللا  حّبـسن  مالـسلا  هیلع  مدآ  هَّللا  قلخ  نأ  لبق  ًارون  هبابح !  ای 
؛  هیف رونلا  کلذ  يرجأ  مالسلا  هیلع  مدآ  یلاعت 

میدوب يرون  ام  دنیرفایب  ار  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  هبابح ! يا 

( . توافت یکدنا  اب   ) 13/69 ح 14 راونألا :  راحب  135 ح 335 ،  تاوعدلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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لاعتم دنوادخ  یتقو  دندوبن ، نینچ  ام ،  زا  شیپ  هک  دنتفگ ، حیبست  ناگتشرف  ام ،  حیبست  زا  میتفگ ، یم  حیبست  ار  ناحبـس  يادخ  هک 
(1) داد .  رارق  وا  بلص )  ) رد ار  رون  نآ  دیرفآ  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

------------------------------------------

: دیوگ رباج  تسا :  هدمآ  تاجردلا » رئاصب   » رد نینچمه  هللا و  همحر  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد   - 6  / 1003

.مدرک تجاح  زاین و  راهظا  هدش و  بایفرش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  میالوم  تمدخ 

: دومرف ترضح 

.تسین ام  دزن  مهرد  کی  یّتح  رباج ! يا 

هک يا  هدیـصق  دییامرف  یم  هزاجا  مدرگ !  تنابرق  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يو  دش ، دراو  رعاش  تیمک  هک  تشذـگن  يزیچ 
؟  مناوخب ما ،  هتفگ  ناتیارب 

 . ناوخب دومرف :

 : دومرف دوخ  مالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخ .  ار  دوخ  راعشا  تیمک 

 . روایب تیمک  رب  ار  یلوپ  هسیک  ورب و  قاتا  نآ  هب 

( . داد تیمک  هب  دروآ و  وا  )

؟ مناوخب ما  هتفگ  زین  يرگید  هدیصق  دییامرف  یم  هزاجا  مدرگ ! تنابرق  درک :  ضرع  تیمک 

 . ناوخب دومرف : ترضح 

 : دومرف شمالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخ .  ار  هدیصق  تیمک 

.روایب وا  يارب  زین  يرگید  هسیک 

 . داد وا  هب  دروآ و  ار  هسیک  زین  وا 

؟ مناوخب زین  يرگید  هدیصق  دییامرف  یم  هزاجا  رگا  موش !  تیادف  درک : ضرع  تیمک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا
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 . ناوخب دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 : دومرف شمالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخ و  ار  هدیصق  نیمّوس )  ) وا

.روایب يرگید  هسیک 

 . دروآ هدرک و  ماما  رما  تعاطا  زین  مالغ 

نیا زا  نم  تسین ، ایند  رطاخ  هب  منک  یم  امـش  زا  هک  یحدم  نم و  ّتبحم  رهم و  ادخ ! هب  دنگوس  مدرگ ؛ تنابرق  درک : ضرع  تیمک 
 . مرادن هدومن ،  بجاو  نم  رب  دنوادخ  هک  یّقح  يادا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  بّرقت  هلص و  زج  يرظن  راعشا 

 : دومرف هاگنآ  درک ،  اعد  وا  رب  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : رباج 

 . راذگب ناشیاج  رس  ربب و  ار  اه  هسیک  نیا  مالغ !  يا 

مهرد رازه  یـس  هک  داد  روتـسد  کنیا  تسین » نم  دزن  یمهرد  : » دومرف نم  هب  ترـضح  متفگ : ملد  رد  مدید ) ار  هنحـص  نیا  یتقو  )
 . دنهد هزیاج  تیمک  يارب 

یمهرد  : » دـیدومرف نم  هب  مدرگ !  تنابرق  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  نم  تفر ،  تساـخرب و  تیمک  ماـگنه  نیا  رد  [ 
[ !؟  دنهد هزیاج  تیمک  يارب  مهرد  رازه  یس  دیداد  روتسد  یلو  تسین » نم  دزن 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

 . وش قاتا  دراو  زیخرب و  رباج !

 : دومرف ترضح  متشگ .  زاب  هدیدن و  اه  مهرد  نآ  زا  يزیچ  یلو  مدش ،  قاتا  دراو  متساخرب و  نم 

 . مکل انرهظأ  اّمم  رثکأ  مکنع  انرتس  ام  رباج !  ای 

 . مییامن یم  راکشآ  امش  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  مینک  یم  ناهنپ  امش  زا  داد ) ادخ  يورین  زا   ) ام هچنآ  رباج ! يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1670 

http://www.ghaemiyeh.com


566 ص :

نوچ ییالط  شمـش  هاگان  دز ،  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  اب  سپـس  درک ، قاـتا  دراو  تفرگ و  ارم  تسد  تساـخرب و  ترـضح  هاـگنآ 
 : دومرف هاگنآ  دش ، نایامن  رتش  ندرگ 

ضرألا قوسن  نأ  انئـش  ولو  دـیرن ،  ام  یلع  انردـقأ  هَّللا  ّنإ  کناوخإ ،  نم  هب  قثت  نم  ّالإ  ًادـحأ  هب  ربخت  الو  اذـه  یلإ  رظنا  رباـج !  اـی 
 . اهانقسل اهتّمزأب 

.يراد نانیمطا  نانآ  هب  هک  تناردارب  زا  يدارفا  رگم  وگن ،  یسک  هب  نک و  هاگن  شمش )  ) نیا هب  رباج ! يا 

یم میربب ، میهاوخب  هک  اج  ره  هب  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  نیمز  مامز  میهاوخب  رگا  هتخاس ، اناوت  میهاوخب  هچنآ  رب  ار  ام  دـنوادخ  انامه 
.میناوت (1)

------------------------------------------

هک هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبـلح  دـسیون :  یم  جـئارخ »  » رد هللا  همحر  يدـنوار  نیدـلا  بـطق  خیـش   - 7  / 1004
: دومرف شترضح 

: دندیسرپ هدیسر  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مردپ  تمدخ  مدرم  زا  یهورگ 

؟ تسیچ ماما  زایتما  ّدح و  مامإلا ؟  ّدح  ام 

هیلع متلخد  اذإ  هلـصخ  هیفو  مکیدهی ، نأ  هیلعو  یـش ء ، نم  هب  ءاج  امب  اونمآو  هومّظعو ،  هوّرقوف  هیلع  متلخد  اذإ  میظع ،  ّدح  دومرف :
 . مامإلا نوکی  کلذکو  ناک ، کلذک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنأل  هبیهو ، ًالالجإ  هنم  هنیع  ألمی  نأ  دحأ  ردقی  مل 

رواب دـیوگ : یم  هچنآ  هب  و  دیرامـشب ، گرزب  ار  وا  دـینک ، مارتحا  وا  هب  دیدیـسر  ماما  تمدـخ  تقو  ره  تسا ، الاو  رایـسب  ماما  نأش 
.دنک ییامنهار  تیاده و  ار  امش  هک  تسوا  رب  و  دیشاب ، هتشاد 

اریز دیوش ، هریخ  وا  هب  دیناوت  یمن  وا  تبیه  لالج و  زا  دیـسرب  شتمدخ  هب  هک  امـش  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  وا  تازایتما  زا  یکی 
 . تسوا دننامه  زین  ماما  و  دوب ، نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

 . 239/46 ح 23 راونألا :  راحب  375 ح5 ،  تاجردلا :  رئاصب  265 و266 ،  صاصتخإلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ دسانش یم  ار  دوخ  نایعیش  ماما ،  ایآ  دندیسرپ :

(. دسانش یم   ) دنیبب ار  اهنآ  یتقو  يرآ ، دومرف :

؟ میتسه وت  نایعیش  زا  ام  ایآ  دندیسرپ :

.دیتسه نم  نایعیش  زا  امش  همه  يرآ ،  دومرف :

؟ تسیچ نآ  تمالع  دندیسرپ :

؟ میوگب ار  ناتیاه  هلیبق  ناتناردپ و  ناتدوخ ، یماسا  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف :

.يرآ دنتفگ : 

.دندرک قیدصت  نانآ  و  دومرف ، ار  تاصخشم  نیا  همه  ترضح 

لاعتم دنوادخ  هک  دیسرپب  هیآ  نیا  دروم  رد  دیتساوخ  یم  دیسرپب ؟ يزیچ  هچ  زا  دیتساوخ  یم  هک  میوگ  یم  کنیا  دومرف : ترـضح 
: دیامرف یم 

؛  (1) ِءامَّسلا » ِیف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  »

« . تسا نامسآ  رد  نآ  هخاش  و  نیمز ) رد   ) تباث نآ  هشیر  هک  يا  هزیکاپ  تخرد  دننامه  »

.تسا تسرد  دندرک : ضرع  [ 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  میتسه  يا  هزیکاپ  تخرد  نامه  ام  دومرف :

؛ ]  (2) ِءامَّسلا » ِیف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  »

« . تسا نامسآ  رد  نآ  هخاش  و  نیمز ) رد   ) تباث نآ  هشیر  »

 . مییامن یم  اطع  نامدوخ  شناد  زا  میهاوخب  هک  نامنایعیش  زا  سک  ره  هب  ام 

؟ دیدش عناق  ایآ  دومرف :  هاگنآ 

.میدوب (3) عناق  زین  نآ  زا  رتمک  هب  ام  دنتفگ : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.تسا (4) هدش  لقن  زین  میقتسملا » طارص   » باتک رد  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

------------------------------------------

: دیوگ دیعس  نب  دوسا  دسیون : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 8  / 1005

 . هیآ 24 میهاربا ،  هروس  - 1
 . تسا هدش  لقن  ردصم  زا  تمسق ،  نیا  - 2

 . 244/46 ح 32 راونألا :  راحب  596/2 ح 8 ،  جئارخلا :  - 3
( . راصتخا تروص  هب   ) 184/2 ح 18 میقتسملا :  طارصلا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دوشگ و نخـس  هب  بل  ترـضح  مسرپب ، يزیچ  نم  هک  نآ  زا  شیپ  متـشاد ، روضح  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  يافـصاب  رـضحم  رد  نم 
: دومرف

 . هدابع یف  هَّللا  رمأ  هالو  نحنو  هقلخ ،  یف  هَّللا  نیع  نحنو  هَّللا ،  هجو  نحنو  هَّللا  ناسل  نحنو  هَّللا ،  باب  نحنو  هَّللا ،  هّجح  نحن 

وا ناگدنب  نایم  رد  ادخ  رما  ياورنامرف  هدوب و  مدرم  نایم  رد  ادخ  مشچ  ام  میتسه ، ادخ  هجو  ادخ و  نابز  ادخ ، باب  ادخ ، تّجح  ام 
 . میتسه

ام هب  ینیمزرـس  دروم  رد  دنوادخ  هاگره  تساهاّنب ، خن  دننامه  یلاصّتا  خـن  نیمز  زا  شخب  ره  ام و  نایم  هک  یتسار  هب  دومرف : هاگنآ 
رد ار  ادخ  نامرف  دیآ و  یم  ام  دزن  تاّلحم -  اهرازاب و  شقطانم -  همه  اب  نیمزرـس  نآ  میـشک و  یم  ار  خـن  نآ  ام  دـهد ، یتیرومأم 

 . میهد یم  ماجنا  نآ  دروم 

رخـسم مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  کـنیا  دوب ، مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  راـیتخا  رد  داـب  هک  هنوـگ  ناـمه 
.تسا (1) هتشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  هدینادرگ و 

------------------------------------------

: دیوگ هّیبلاو  هبابح  دسیون : یم  بقانم »  » باتک رد  بوشارهش  نبا  ردقلا ،  لیلج  ملاع   - 9  / 1006

رب نادرم ، رـس  رب  یجات  دننامه  ار  دوخ  ییالط  رون  باتفآ  هک  یماگنه  نآ  رد  دوب ، رـصع  ماگنه  مدوب ، مارحلادجـسم  رد  هّکم ،  رد 
زخ زا  يا  همامع  اب  ار  دوخ  رمک  وا  مدـید ، دوسالا -  رجح  هبعک و  رد  نایم  ای  مزتلم -  رد  ار  یتّیـصخش  دوب ، هدـینارتسگ  اههوک  زارف 

 . دومن یم  اعد  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  ناتسد  دوب ، هداتسیا  كاخ  يور  رب  هتسب و 

هک نیا  ات  داد  یم  خساپ  هتسویپ  وا  دندیسرپ ،  یم  هدیچیپ  ياهشسرپ  لکشم و  لیاسم  زا  وا  زا  هدروآ و  يور  وا  يوس  هب  مدرم  یتقو 
یم دایرف  دنلب  يادـص  اب  يرگدایرف  ماگنه  نیا  رد  درک ،  تکرح  دوخ  لزنم  يوس  هب  تساخرب و  هاگنآ  داد ،  خـساپ  ار  هلأسم  رازه 

: دز

 . 255/46 ح 53 راونألا :  راحب  287/1 ح 21 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . جرملا ّقحلاو  جرألا ،  میسنلاو  حرسملا  جلبألا  رونلا  اذه  ّنإ  الأ ! 

دندومن كرت  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یّقح  ّتیصخش  وب و  شوخ  يرطع  میسن  ناشخرد ، نابات و  يرون  اقآ ،)   ) نیا انامه  دیشاب ! هاگآ 
.

؟ تسیک صخش  نیا  دنتفگ : یم  يا  هّدع 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  اناد ؛  ياـیوگ  شناد و  هناـشن  رقاـب ، یلع  نب  دّـمحم  وا ، تفگ : نارـضاح  زا  یکی 
 . تسا مالسلا  مهیلع 

: دز یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  يرگدایرف  دیوگ : ریصبوبا  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

ءارذعلا ءاّرغلا  همطاف  نبا  اذه  هنیفسلا ،  باحـصأ  بالـصأ  یف  خسر  نم  ریخ  اذه  لبـسلا ،  نّیبم  اذهو  لسرلا ،  ملع  رقاب  اذه  ّنإ  الأ ! 
همئاقلا نیدلا  رانم  اذه  مالسلا  مهیلع  همطافو  ّیلعو  هجیدخو  دّمحم  نبا  اذه  رهدلا ،  سومان  اذه  هضرأ ،  یف  هَّللا  هّیقب  اذه  ءارهزلا ، 

.

هیلع حون   ) هنیفس باحصا  داژن  زا  درف  نیرتهب  ادخ ، ) هار   ) اه هار  هدننک  نشور  ناربمایپ ، مولع  هدنفاکش  صخـش ،  نیا  دیـشاب ! هاگآ 
.تسا مالسلا )

دنزرف نیا  تسا ، راگزور  رد  یهلا  رارـسا  هنیجنگ  نیا  تسادـخ ، نیمز  رد  هَّللا  هّیقب  نیا  تسارهز ، ارذـع و  اّرغ ، همطاـف  دـنزرف  نیا ،
.تسادخ (1) نید  رادیاپ  هناوتسا  صخش  نیا  تسا ، مالسلا  مهیلعارهز  همطاف  یضترم و  یلع  يربک ، هجیدخ  یفطصم ، دّمحم 

------------------------------------------

 : دنیوگ ریصبوبا  هزمح و  یبا  نب  ّیلع  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 10  / 1007

هب میوش ، بایفرش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نامیالوم  تمدخ  هک  میتشاد  هدعو  ام 

 ، فیرـش ثیدح  نیا  لیذ  رد  هللا  همحر  هدنـسیون  دـیوگ :  مجرتم  ح 60 .   259/46 راونألا :  راـحب   ، 182/4  - 183 بقاـنملا :  - 1
 . میدومن هدافتسا  نآ  زا  ثیدح  نیا  همجرت  رد  ام  هک  هدروآ  نآ  تاغل  زا  یضعب  يارب  یحیضوت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.میدش بایفرش  شترضح  تمدخ  یلیلوبا  هارمه  هب  تهج ،  نیمه 

: دومرف ترضح 

! روایب ار  غارچ  هنیکس ! يا 

.روایب زین  تساج  نالف  رد  هک  ار  يا  هچقودنص  دومرف : هاگنآ  دروآ ، ار  غارچ  وا 

 . دروآ نوریب  نآ  زا  ار  یگنر  درز  هفیحص  و  درک ، زاب  ار  نآ  رهم  ترضح  دروآ ، ار  يدنس -  ای  يدنه -  هچقودنص  وا 

درک و یم  زاب  شنییاپ  زا  دـیچیپ و  یم  درک و  یم  هاگن  شیالاب  زا  ار  هفیحـص  نآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دـیوگ : هزمح  یبا  نب  ّیلع 
رب هزرل  نانچ  شهاگن  زا  درک ،  نم  هب  یهاگن  ماگنه  نیا  رد  دیـسر ، نآ  مراـهچ  کـی  اـی  مّوس  کـی  هب  هک  نیا  اـت  دومرف  یم  هاـگن 

.مدیسرت دوخ  رب  هک  داتفا  نم  مادنا 

 : دومرف تشاذگ و  ما  هنیس  رب  ار  شکرابم  تسد  دید ،  لاح  نیا  رد  ارم  یتقو 

؟ يدش بوخ 

.مدرگ تنابرق  يرآ ، مدرک : ضرع 

.متفر رتکیدزن  نم  .ایب  کیدزن  دومرف : هاگنآ  تسین ، يزیچ  دومرف :

؟ ینیب یم  هچ  دومرف :

 . مسانش یمن  ار  اهنآ  هک  مدوخ  يارب  ینادنزرف  مان  مردپ و  مان  مدوخ ، مان  مدرک : ضرع 

 . انهاه ام  ددع  یلع  نودادزیس  مّهنإ  امأ  اذه ،  یلع  کتعلّطا  ام  كریغل  سیل  ام  يدنع  کل  ّنأ  الول  ّیلع !  ای  دومرف :

هزادنا هب  تنادنزرف )  ) يدوز هب  هک  شاب  هاگآ  مدرک ، یمن  هاگآ  رارسا  نیا  زا  ار  وت  يراد ! یماقم  نم  دزن  رد  هک  دوبن  رگا  یلع ! يا 
 . دش دنهاوخ  هفاضا  يدید  اجنیا  هک  يددع 

ارجام نیا  زا  لاس  تسیب  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : هزمح  یبا  نب  ّیلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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(1) دش ...  ّدلوتم  مدوب ، هدید  هفیحص  نآ  رد  منامشچ  اب  هک  يدادعت  هب  ینادنزرف  نم  يارب  تّدم  نیا  رد  تشذگ ،

------------------------------------------

 : دیوگ هنییع  وبا  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 11  / 1008

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب وا  هک  درک  تیاکـش  شترـضح  هب  دوب -  قساف  یبصان و  هک  شردپ -  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  یتسرپاتکی  صخش 
.تسا هدومن  ناهنپ  ار  شلاوما  همه  شگرم  ماگنه 

؟ یسرپب شلاوما  ناکم  زا  ینیبب و  ار  تردپ  يراد  تسود  ایآ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

.مریقف دنمزاین و  نم  يرآ ، تفگ :

هب همان  نیا  اب  بشما  دومرف :  هاگنآ  درک ، رهم  ار  نآ  تشون و  يدیفـس  قرو  رد  يا  هماـن  شکراـبم  تسد  اـب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
 ! ناجرد ای  ینز :  یم  ادص  يدیسر  نآ  طسو  هب  یتقو  ورب ،  عیقب  ناتسربق 

.داد ماجنا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  تفر و  تفرگ و  ار  همان  درم  نآ 

ار وا  ات  نکن  تکرح  تیاج  زا  ینیبب  ار  تردـپ  یلیام  رگا  تفگ :  دـناوخ  یتقو  داد ،  وا  هب  ار  همان  دـمآ و  یـصخش  ماـگنه  نیا  رد 
 . تسا  (2) نانجض »  » رد وا  هک  اریز  مروایب ، 

هدروآ نوریب  ار  شناـبز  وا  دوب ،  یهایـس  نامـسیر  وا  ندرگ  رد  دـمآ ،  يا  هرهچ  هایـس  درم  هارمه  هب  هک  تشذـگن  يرید  تفر و  وا 
 . تشاد نت  رب  یهایس  راولش  دز و  یم  سَفَن 

ار وا  هفایق  نآ ،  نازوس  بآ  ياه  هعرج  خزود و  دود  شتآ ،  ياه  هلعش  یلو  تسوت ؛ ردپ  نیا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  صخـش  نآ 
 . تسا هتخاس  نوگرگد 

.مدیسرپ مردپ  لاح  زا  نم 

متورث زا  ار  وت  دمآ و  یم  مدب  وت  زا  تهج  نیمه  هب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  وت  مدوب  هّیُما  ینب  رادتـسود  نم  تفگ : يو 
ناهنپ وت  زا  ار  اهنآ  هدومن و  مورحم 

 . نمض ح 65  266/46 راونألا :  راحب   ، 193/4 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.تسا هماهت  رد  یهوک  مان  نانجض :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 ، رادرب تسا -  رازه  هاجنپ  دـصکی و  هک  ار -  لام  نآ  نَکب و  ار  نوتیز  تخرد  ریز  ورب و  مغاـب  هب  سپ  منامیـشپ ، زورما  نم  مدرک ،
.دشاب تدوخ  لام  هّیقب  هدب و  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  ار  نآ  رازه  هاجنپ 

دیرخ و ینیمز  نآ  هدنام  یقاب  اب  تخادرپ و  ار  یضرق  لوپ  نآ  اب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  داد ، ماجنا  شردپ  هتفگ  قبط  وا  دیوگ :  يوار 
 : دومرف هاگنآ 

 . رورسلاو قفرلا  نم  انیلع  لخدأ  امب  انّقح  نم  عّیضو  انّبح  نم  طّرف  ام  یلع  مدنلا  ّتیملا  عفنیس  ّهنإ  اّمأ 

ار ام  هک  نیا  تهج  هب  هتـشگ  نامیـشپ  اـم  ّقح  ندرک  عیاـض  اـم و  ّتبحم  رد  شندرک  یهاـتوک  رطاـخ  هب  هک  يا  هدرم  نآ  يدوز  هب 
(1) درب .  دهاوخ  دوس  دومن ،  رورسم  لاحشوخ و 

------------------------------------------

 : دسیون یم  جئارخ »  » رد هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 12  / 1009

 . دندوب دمآ  تفر و  رد  مدرم  مدش ،  دجسم  دراو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  میالوم  تداعساب  تمدخ  رد  دیوگ : ریصب  وبا 

 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟  دننیب یم  ارم  ایآ  سرپب  مدرم  زا 

؟  يدید ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ایآ  مدیسرپ :  مدرک  دروخرب  هک  سک  ره  هب 

 . دش دراو  انیبان  نوراه  وبا  هک  نیا  ات  دوب .  هداتسیا  اجنامه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نیا  اب  هن ، تفگ : یم 

 . سرپب وا  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يدید ار  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ایآ  متفگ :

!؟  تسین هداتسیا  اجنیا  وا  ایآ  تفگ :

؟ يدیمهف اجک  زا  متفگ :

!؟  تسا ناشخرد  يرون  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  منادن ، هنوگچ  تفگ :

 . نمض ح 65  267/46 راونألا :  راحب  193/4 و 194 ،  بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف وا  هب  ترضح  دوب ،  هدمآ  اقیرفآ  زا  یصخش  هک  مدینش  دیوگ : ریصبوبا 

؟ تسا روطچ  دشار  لاح 

 . دناسر یم  مالس  امش  هب  دوب و  لاحرس  هدنز و  هک  یلاح  رد  مدش  ادج  وا  زا  تفگ : 

! دنک شتمحر  ادخ  دومرف : ترضح 

؟ درم رگم  درک : ضرع 

؟  یک تفگ : يرآ .  دومرف : ترضح 

.وت تکرح  زا  سپ  زور  ود  دومرف :

!؟ دوب يدرد  هب  التبم  هن  تشاد و  يرامیب  هن  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ :

؟ دراد یتّلع  ای  تسا  یضرم  رطاخ  هب  دریم  یم  هک  یسک  ره  رگم  دومرف : ترضح 

؟ دوب هک  درم  نآ  مدرک : ضرع  نم 

 . ام نادنم  هقالع  ناتسود و  زا  یکی  دومرف :

 ، مکلامعأ نم  یش ء  انیلع  یفخیال  هَّللاو  متیأر ،  ام  سئبل  هعماس ،  عامـسأو  هرظان  نیعأ  مکعم  انل  سیل  ّهنأ  نورت  نئل  دومرف :  هاگنآ 
 . یتعیشو يدلو  رمآ  اذهب  ّینإف  هب  نوفرعت  هلهأ  نم  اونوکو  ریخلا ،  مکسفنأ  اودّوعو  ًاعیمج ،  انورضحاف 

چیه مسق ! ادخ  هب  دیا ، هدرک  یلایخ  دب  درادن ، دوجو  اونش  ياه  شوگ  انیب و  ینامشچ  امـش  اب  ام  يارب  هک  دینک  یم  لایخ  امـش  رگا 
دیهد و تداع  بوخ  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  دینادب و  رضاح  دوخ  دزن  ار  ام  امش ،  همه  سپ  .تسین  ناهنپ  ام  زا  امـش  لامعا  زا  کی 

.میامن (1) یم  شرافس  راک  نیا  هب  ار  مدوخ  نایعیش  نادنزرف و  نم  هک  ارچ  دیوش ، هتخانش  زایتما  نیا  اب  دیشاب و  ریخ  لها  زا 

------------------------------------------

: هدش تیاور  دسیون : یم  لئاسلا » حالف   » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  ّیلع  دّیس  راوگرزب ، دّیس   - 13  / 1010

 . 243/46 ح 31 راونألا :  راحب  595/2 ح7 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نایم رد  رانید  رازه  تشه  ترضح  نآ  داد ، یم  هقدص  هنیدم  ناریقف  هب  ترـضح  نآ  مدش ، بایفرـش  مراوگرزب  ردپ  تمدخ  يزور 
(1) ...دومرف .  دازآ  ار  همه  دندوب  هدَرب  رفن  هدزای  هک  ار  يا  هداوناخ  و  دومن ، میسقت  نانآ 

------------------------------------------

یم لقن  شناد  ملع و  لها  زا  یکی  زا  یخلب  قیفش  دسیون : یم  دوخ  یلاما »  » رد هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  نب  یلع  وبا   - 14  / 1011
 : دیوگ یم  دنک و 

 : دومرف يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دش : هتفگ  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  هب 

 . اّنع ّینغ  وهو  هیلإ ،  رقتفن  نحنو  یصاعملاب ،  هیلإ  تّقمتنو  معنلاب  انهلإ  انیلإ  ّببحتی  بونذلاب ،  نیروفوم  همعنلا ،  یف  یقرغ  انحبصأ 

یم ینابرهم  ام  هب  اه  تمعن  اب  دـنوادخ  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  ام  ناهانگ  میتسه ،  ادـخ  تمعن  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  میدرک  حـبص 
.زاین (2) یب  ام  زا  وا  میتسه ، وا  دنمزاین  ام  ینمشد ،  يرود و  وا  زا  اه  تیصعم  اه و  هانگ  اب  ام  دنک ،

------------------------------------------

: دسیون یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالسإلا  هقث   - 15  / 1012

: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلعداوج  ماما  زا  شیرح  نب  ساّبع  نب  نسح 

داتسیا شلباقم  دوب  هدامآ  هدناشوپ و  همامع  زا  يا  هشوگ  اب  ار  شتروص  هک  يدرم  دوب ،  هبعک  فاوط  لوغشم  مراوگرزب  ردپ  يزور 
میدش رفن  هس  ام  داتسرف ،  نم  دزن  زین  ار  یسک  و  درب ، افص  رانک  رد  یقاتا  هب  ار  مردپ  هک  نیا  ات  درک ، عطق  ار  ترـضح  نآ  فاوط  و 

.

 ! ادخ لوسر  دنزرف  يا  نیرفآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  وا 

 ! شیوخ ناردپ  زا  سپ  دنوادخ  نیما  يا  دهد  ریخ  وت  هب  دنوادخ  تفگ : تشاذگ و  نم  رس  يور  رب  تسد  هاگنآ 

 . 302/46 ح 48 راونألا :  راحب   ، 169 لئاسلا :  حالف  - 1
 . 303/46 ح 52 راونألا :  راحب  تسا .  هدش  لقن  لاسرا ) تروص  هب   ) سلجم 32 641 ح 17  یسوط :  یلاما  رد  ثیدح  نیا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1681 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_574_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_574_2
http://www.ghaemiyeh.com


575 ص :

، سرپب امش  یهاوخ  یم  .مهد  حرش  وت  يارب  نم  یلیام  ای  هدب ، حیضوت  نم  يارب  وت  یهاوخ  یم  رفعج !  ابا  يا  تفگ : مردپ  هب  سپس 
.نک قیدصت  امش  يراد  تسود  ای  میامن و  قیدصت  ار  وت  نم  یهاوخب  رگا  مسرپب ، نم  ای  و 

.مهاوخ یم  ار  اهنیا  همه  دومرف : مردپ 

! ینک ناهنپ  ار  تقیقح  هک  یهدب  یباوج  ادابم  منک  یم  لاؤس  وت  زا  یتقو  تفگ : درم  نآ 

 . فالتخا هیف  ملع  هل  نوکی  نأ  یبأ  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإو  هبحاص ،  امهدحأ  فلاخی  ناملع ؛  هبلق  یف  نم  کلذ  لعفی  اّمنإ  دومرف :

هک دراد  عانتما  دـنوادخ  یلو  دـشاب ، يرگید  فلاـخم  کـی  ره  هک  دـشاب  ملع  ود  شلد  رد  هک  دـیوگ  یم  یـسک  ار  یخـساپ  نینچ 
.تسا نوگانوگ  فلتخم و  هک  دشاب  یملع  ياراد 

یفالتخا هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  یشناد  ملع و  نیا  منیبب  وگب  يداد ، حیضوت  ار  نآ  زا  یتمسق  کنیا  هک  دوب  نیمه  نم  شسرپ  تفگ :
؟ تسیک دزن  تسین ، 

 . ءایصوألا دنعف  هنم ،  دابعلل  ّدبال  ام  اّمأو  هرکذ ،  ّلج  هَّللا  دنعف  ملعلا ،  هلمج  اّمأ  دومرف :

 . تسا یهلا  يایصوا  دزن  دندنمزاین ،  نادب  مدرم  هک  نآ  زا  یشخب  یلو  .تسا  لاعتم  دنوادخ  دزن  ملع  نیا  همه 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیمه نم  دوصقم  تفگ : دیشخرد  یم  شتروص  يداش  زا  هک  تسشن  اپ  يور  تشادرب و  شتروص  زا  ار  شا  همامع  هشوگ  درم  نآ 
هچ زا  اهنآ  تسا ، یهلا  يایـصوا  دزن  تسین  فالتخا  نآ  رد  هک  یملع  زا  دیراد  هدیقع  امـش  مدـمآ ، امـش  دزن  تهج  نیمه  هب  دوب و 

!؟ دنوش یم  هاگآ  ملع  نیا  رب  یهار 

 ، يری ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  ام  نوریال  مّهنأ  ّالإ  هملعی ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  امک  دومرف :
 . نوعمسیال مهو  یحولا  عمسیف  هلالج  ّلج  هَّللا  یلإ  دفی  ناک  ّهنأو  نوثّدحم ،  مهو  ًاّیبن  ناک  ّهنأل 

اهنآ هک  توافت  نیا  اب  دش ، یم  هاگآ  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نانیـشناج  ) ثّدحم اهنیا  دوب و  ربمایپ  وا  هک  اریز  ار . ) ناگتـشرف   ) دید یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ  دـندید  یمن 
هک یتروص  رد  دینـش ، یم  ار  یحو  هطـساو  نودب  لاعتم  دنوادخ  زا  دش  یم  یبوبر  رـضحم  دراو  ربمایپ  ناونع  هب  وا  دنتـسه ، ربمایپ )

 . دنونش یمن  ار  نآ  هطساو ) نودب   ) یهلا يایصوا 

ربماـیپ يارب  هک  يروـط  نآ  ملع  نیا  ارچ  منیبـب ، وـگب  مراد : یلکـشم  لاؤـس  کـنیا  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  یتـفگ  تسار  تـفگ :
؟ دوش یمن  رهاظ  الاح  هدش  رهاظ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف دز و  يدنخبل  مردپ  ماگنه  نیا  رد 

دوخ ربمایپ  هب  دـنوادخ  هچنانچ  دـیامزایب ،  نامیا  هب  ار  وا  هک  یـسک  رگم  دزاس  یمن  هاگآ  شدوخ  ملع  زا  ار  یـسک  زگره  دـنوادخ 
ردقچ ادخ  روتـسد  هب  وا  دیامن ، ربص  اهنآ  رازآ  رب  دنکن و  راکیپ  ناکرـشم  اب  وا  هزاجا  هب  زج  داد  روتـسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: هک دیسر  روتسد  هک  نیا  ات  دومن  توعد  یناهنپ 

؛  (1) نیکِرْشُْملا » ِنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف  »

« . نادرگ يور  ناکرشم  زا  نک و  نایب  اراکشآ  يراد  تیرومأم  هچنآ  »

یم دومن و  یم  ار  ادخ  تعاطا  هظحالم  وا  یلو  دوب ،  ناما  رد  درک  یم  توعد  اراکـشآ  ادخ  روتـسد  زا  شیپ  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
 . درک یم  يراددوخ  تهج  نیمه  هب  و  دیامنب ،  تفلاخم  ادخ  رما  اب  هک  دیسرت 

نم هرفکلا  حاورأ  بّذـعت  ضرـألاو  ءامـسلا  نیب  دواد  لآ  فویـسب  هکئـالملاو  هّمُـالا ،  هذـه  ّيدـهم  عم  نوکت  کـینیع  ّنأ  تددوـف 
 . ءایحألا نم  مههابشأ  حاورأ  مهب  قحلیو  تاومألا ، 

نامسآ نایم  دواد  لآ  ياهریشمش  اب  ناگتشرف  هنوگچ  هک  ینیبب  دشاب ، تُّما  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  دهاش  وت  نامـشچ  مراد  تسود 
!؟  دنیامن یم  قحلم  اه  نآ  هب  ار  ناگدنز  زا  نانآ -  ناهباشم  حاورا  دننک و  یم  باذع  ار  هدرم  راّفک  حور  نیمز ،  و 

 . هیآ 94 رجح ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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!؟ تساهریشمش نامه  زا  نیا  تفگ : دروآ و  نوریب  يریشمش  صخش ، نآ  هاگنآ 

 . تخیگنارب ّتیرشب  يارب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  هک  ییادخ  نآ  هب  يرآ ،  دومرف : مردپ 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم متـسه ، سایلا  نم  دومرف :  و  دناشوپ ) ار  دوخ  تروص  و   ) تخادـنا شتروص  رب  ار  شا  همامع  هشوگ  صخـش  نآ  ماگنه  نیا  رد 
.دشاب تباحصا  يارب  ییورین  ثیدح  نیا  متساوخ  هک  نآ  زج  مدوب ، هاگآ  مدرک  لاؤس  امش  زا  هچنآ 

: دومرف هک  اج  نآ  ات  هداد ...  همادا  ار  ثیدح  ترضح 

.مدیدن (1) ار  وا  رگید  تفر و  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  صخش  نآ 

------------------------------------------

: دسیون یم  تاوعدلا » جهم   » باتک رد   - 16  / 1013

یم هدرک و  اعد  دـنا  هدـش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  یناسک  نایعیـش و  يارب  نآ  رد  هک   [ دراد يرگید  زرح  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
 [ (2) دیامرف : 

مهبُونُذ ْرِفْغاَو  ًاضر ،  َكَْدنِع  ْمَُهلَو  ءاقو ،  ِراَّنلا  َنِم  یتَعیِشل  لَعْجِإ  َنیمِحاَّرلا ،  َمَحْرَأ  ای  ناوَتُم ،  ْریَغ  ناد  ای  ِمیحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
الَو ٌهَنِـس  ُهُذُخْأَتالَو  میـضلا ،  ُفاخَیال  ْنَم  ای  ْمُهَْنَیبَو ،  َکَْنَیب  یّتلا  رئابْکلا  ُمَُهل  ْبَهَو  ْمُهَتارْوَع ،  ُْرتْساَو  ْمُهَنُویُد ، ِْضقاَو  مهروُما ، رّـسیَو 

(3) ریدَق .  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  ٍّمَغ  ِّلُک  ْنِم  یل  لعجا  ٌمَْون ، 

زا ارم  نایعیـش  نانابرهم ،  نیرت  نابرهم  يا  دوشن ، تسـس  زگره  هک  یکیدزن  راوگرزب  يادـخ  يا  ناـبرهم ،  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب 
ادا و ار  نانآ  ضرق  نک ، ناسآ  ار  ناشیاهراک  زرمایب و  ار  اهنآ  ناهانگ  شاب ، دونشخ  نانآ  زا  رود و  شتآ 

 . 397/13 ح74/25 4 ح 64 و 371/52 ح 163 راونألا :  راحب  242/1 ح1 ،  یفاکلا :  - 1
 . تسا هدماین  راونألا  راحب  ردصم و  رد  تمسق ،  نیا  - 2

زا  266/1 نیدلا :  لامک  زا  لقن  هب   206/36 راونألا :  راحب  رد  اعد  نیا  268/94 ح2 .  راونألا :  راحب   ، 31  - 32 تاوعدلا :  جهم  - 3
 . تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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باوخ ترچ و  و  دسرت ، یمن  متـس  زا  هک  ییادخ  يا  شخبب ،  تسا  نانآ  وت و  نایم  هک  يا  هریبک  ناهانگ  و  ناشوپب ، ار  اهنآ  بویع 
 . یتسه اناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  نک  اهر  هدرک و  دازآ  اه  مغ  همه  زا  ارم  دریگ ، یمن  ار  وا 

------------------------------------------

هیفنح (1) نبا  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  دیوگ : ریـشب  نب  دّمحم  نب  ّیلع  دسیون : یم  دـئاوفلا » زنک   » باتک رد   - 17  / 1014
: دومرف

 ، هوحم دحأ  عیطتسیال  هبلق  یف  هَّللا  هبتک  نمو  نمؤملا ،  بلق  نمیأ  یف  هَّللا  هبتکی  یش ء  تیبلا  لهأ  انّبح  اّمنإ 

دسیونب شبلق  رد  دنوادخ  هک  یسک  و  دسیون ، یم  نمؤم  بلق  تسار  تمـسق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تیب  لها  ام  ّتبحم  انامه 
 . دربب نیب  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه 

 : دیامرف یم  ناحبس  يادخ  هک  يدینشن  رگم 

؛  (2) ُْهنِم »  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأَو  َنامیإلا  ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َِکئلُوا  » 

؟ » تسا هدومرف  دییأت  ار  اهنآ  شدوخ  بناج  زا  یحور  اب  هتشون و  ناش  ياهلد  رب  ار  نامیا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  »

.تسا (3) نامیا  نامه  نادناخ ، ام  ّتبحم  نیاربانب ، 

------------------------------------------

: هدش تیاور  دسیون : یم  جئارخ »  » رد هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 18  / 1015

دش و هداد  هزاجا  یتقو  دـنیوگ : اهنآ  دنتـساوخ ،  دورو  هزاجا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تداعـساب  تمدـخ  هب  فّرـشت  يارب  هک  یهورگ 
نانچ ادـص  درک ، یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  ییابیز  هجهل  اب  ینایرـس  نابز  هب  هک  میدینـش  ار  یـسک  يادـص  میدـش ،  هناخ  زیلهد  دراو 

، میتسناد یمن  ار  تاملک  نآ  ینعم  ام  هک  نیا  اب  دوب  نوزحم 

راحب زا  يدروم  رد  ردصم و  رد  هک  ارچ  تسا ، هداد  خر  هللا  همحر  مرتحم  ّفلؤم  رب  یهابتـشا  اج  نیا  رد  ًارهاظ  هک  تسا  ینتفگ  - 1
نب دّـمحم  هدـمآ : راونألا  راحب  زا  يرگید  دروم  رد  و  دـیوگ ،  هّیفنحلا -  نبا  یلع -  نب  دّـمحم  تسا : هدـمآ  ناهرب  ریـسفت  راونألا و 

( مجرتم  ) .دراد يرتشیب  قیقحت  هب  زاین  تروص ،  ره  رد  و  دیوگ ، هّیفنحلا 
 . هیآ 22 هلداجم ،  هروس  - 2

 . 446/9 ح 9 ناهرب :  ریسفت  366/23 ح 17 و 389 ح 10 ،  راونألا :  راحب  676/2 ح 8 ،  تایآلا :  لیوأت  - 3
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579 ص :

 . دومن هیرگ  زین  ام  زا  یخرب 

ادص یتقو  .تسا  ندناوخ  لوغـشم  اهنآ  زا  یکی  دنراد و  روضح  شترـضح  رـضحم  رد  باتک  لها  زا  يا  هّدـع  هک  میدرک  نامگ  ام 
ار ییادص  ینایرـس  هجهل  هب  ام   ! ] ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  میتفگ ] : میدـیدن ، ترـضح  دزن  رد  ار  یـسک  و  میدـش ، دراو  ام  دـش  عطق 

: دومرف .دناوخ  یم  ابیز  هک  میدینش 

 . ینتکبأف ّیبنلا  ایلإ (1)  هاجانم  ترکذ 

.تفرگ (2) ما  هیرگ  مدناوخ و  یم  ار  ربمایپ  يایلا  تاجانم  نم 

------------------------------------------

 : دومرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : نارمع (3)  وبا  دسیون : یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 19  / 1016

تنک ولو  اهباوج ،  هدنع  نکی  مل  هلأسم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ملاعلا  لأس  دقلو  اهباوج ،  هدنع  نکی  مل  هلأسم  ملاعلا  یـسوم  لأس  دقل 
 . اهباوج امهدنع  نوکیال  هلأسم  نع  امهتلأسلو  هتلأسم ،  باوجب  امهنم  دحاو  ّلک  تربخأل  امهنیب 

رضخ ترضح  و  تسناد ،  یمن  ار  نآ  خساپ  هک  دیسرپ  یلاؤس  ملاع )  ) مالسلا هیلعرـضخ  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
ره لاؤس  خساپ  مدوب  اجنآ  رد  نم  رگا  تسناد ، یمن  ار  نآ  خساپ  هک  دیسرپ  یلاؤس  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  زا  مه  مالـسلا  هیلع 

(4) دنتسناد .  یمن  ار  شباوج  مادک  چیه  هک  مدیسرپ  یم  یلاؤس  نانآ  زا  متفگ و  یم  ار  ود  نآ  زا  کی 

------------------------------------------

 : تسا هدمآ  هرس  سدق  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد   - 20  / 1017

بل مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میوگب  يزیچ  نم  هک  نآ  زا  شیپ  دیوگ :  ریصق  میحرلادبع 

 . سایلإ هدمآ :  نینچ  ردصم  خسن  زا  یضعب  رد  - 1
 . 254/46 ح 50 راونألا :  راحب  286/1 ح 19 ،  جئارخلا :  - 2

 . نارمع وبا  نب  ریثک  هدمآ :  جئارخ  رد  و  نارمح ،  وبا  نب  ریثک  هدمآ :  رئاصب  رد  - 3
 . 195/26 ح4 راونألا :  راحب  ظافلا ، ) رد  توافت  یکدنا  اب   ) 797/2 ح7 جئارخلا :  229 ح1 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 4
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580 ص :

 : دومرف دوشگ و  نخس  هب 

داد رارق  امش  بحاص  يارب  ار  تخس  دنت و  درک و  باختنا  ار  مارآ  ربا  وا  دندرک ، داهنـشیپ  ار  ربا  ود  نینرقلاوذ  يارب  یتسار  هب  ناه !
.

؟ تسیچ وردنت  تخس و  مدرک : ضرع 

بابـسأ بابـسألا  یف  یقریو  باحـسلا  بکریـس  ّهنإ  امأ  هبکری ،  مکبحاصف  قربو ،  هقعاـصو  دـعر  هیف  باحـس  نم  ناـک  اـم  دومرف :
 . بارخ ناتنثو  رماوع  سمخ  عبسلا  نیضرألاو  عبسلا  تاوامسلا 

رد هدش و  ربا  نآ  راوس  يدوز  هب  وا  هک  شاب !  هاگآ  دوش ، یم  راوس  نآ  رب  امـش  بحاص  تسا و  قرب  دـعر و  ياراد  هک  تسا  يربا 
تسین دابآ  هقبط  ود  تسا و  نکاس ) ياراد  و   ) دابآ نآ  هقبط  جنپ  هک  هناگتفه  نیمز  هناگتفه و  نامـسآ  تاقبط  بابـسا و  بابـسا - 

(1) تفرگ .  دهاوخ  جوا  هدرک و  دوعص  درادن - ) نکاس  (و 

 : دومرف ثیدح  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب 

 . تسا هدومرف  هریخذ  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  ار  نآ  دنوادخ  نوچ  دوبن ،  وا  ِنآ  زا  دیزگ  یمرب  ار  تخـس  وردنت و  ربا  نینرقلاوذ  رگا 
(2)

------------------------------------------

 : هدش تیاور  مالسلا :  هیلع  رقاب  ماما  زا  اسر  يا  هظعوم   - 21  / 1018

زا  ) دومرف و یم  هظعوم  اهنآ  هب  ترـضح  دنتـشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تداعـس  اـب  تمدـخ  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  يزور 
.دندوب دوخ  راکفا  مرگرس  هتشادن و  یهّجوت  نانآ  هنافّسأتم ) ، ) تشاد یم  رذح  رب  تسیاشان ) ياهراک 

: دومرف هتشگ و  نانآ  هّجوتم  تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  رس  یتخل  هدش ،  تحاران  عضو  نیا  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

؛  ًاتّیم راصل  مکدحأ  بلق  یف  هنم  فرط  عقو  ول  یمالک  ّنإ 

409 تاجردـلا :  رئاصب   » رد تیاور  نیا  ریظن  321/52 ح 27 .  راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 408 ح 1 تاجردلا :  رئاصب  - 1
 . تسا هدش  لقن  « 321 صاصتخإلا :   » و ح 3 »

 . لیذ ح 28  321/52 راونألا :  راحب   ، 321 صاصتخإلا :  - 2
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.درم یم  درک ، یم  ذوفن  امش  زا  یکی  لد  رد  نم  نانخس  زا  يا  هشوگ  رگا  هک  یتسار  هب 

الط امش  ایآ  دیا ،  هدش  هتشاداو  ياه  تب  هدیکشخ و  ياه  بوچ  امش  ایوگ  غارچ !  یب  ياه  هلیتف  ناج و  یب  حابشا  يا  دیشاب ! هاگآ 
نانخـس دینک ؟  یمن  جارختـسا  ار  دیراورم  ایرد  زا  ایآ  دیریگ !؟ یمن  يوترپ  ناشخرد ،  يرون  زا  ایآ  دیریگ !؟ یمن  زاب  گنـس  زا  ار 

َنیذَّلا : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  .دـنک  یمن  لمع  نادـب  وا  هچرگ  دـیریگرب  دـیوگ  یم  هک  یـسک  ره  زا  ار  كاپ  بوخ و 
؛  (1) ُهَنَسْحَأ »  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی 

«. دننک یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس  هک  یناسک  »

ییاهبش نآ  رد  ( ؟ يا هدرک  شومارف  ار  تسرت  یگنسرگ و  ياهبـش  ناسنا ) يا   ) وت ایوگ  دومرف ) : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  اجنآ  ات  )
هدرب و دای  زا  ار  وا  وت  یلو  دومرف ،  مزال  ار  شـساپس  دومن  وت  هب  هک  یناسحا  همه  اب  هداد و  خساپ  ار  وت  يدناوخ و  ار  ادخ )  ) وا هک )

.يدومن تفلاخم  شنامرف  رد 

ینادان اب  و  يدومن ، باتـش  نادـب  يدرک  دروخرب  یهانگ  ای  توهـش  اـب  هاـگ  ره  یتسه ، ناـهانگ  نادزد  زا  يدزد  وت  هک  وت ! رب  ياو 
وت نیمک  رد  دـنوادخ  هک  نآ  اـی  یتسین  دـنوادخ  هدـید  ربارب  رد  وت  اـیوگ  هک  يدـش  بکترم  ناـنچ  يدـش ، بکترم  نآ  هب  شیوخ 

.تسین

یبولطم هچ  يدنموزرآ و  هچ  ادخ !  هب  ار  وت  سپ  تسا ؟ تسـس  تتّمه  دنک و  تبکرم  زارد ، تباوخ  ردق  هچ  تشهب ! دنموزرآ  يا 
.

!؟  دزادنا یم  نآ  رد  ار  وت  هچنآ  ینک  یم  مهارف  ردقچ  و  ینار ، یم  نآ  يوس  هب  دنت  هچ  ار  تبکرم  نازیرگ ! شتآ  زا  يا  و 

 : ( دومرف هک  اجنآ  ات   ... ) .دنا هدش  هدیشک  اه  هناخ  رانک  رد  اهرطس  دننامه  هنوگچ  هک  دیرگنب  اهروگ  نیا  هب 

موی نم  هلایف  ّکبر ،  یلإ  هیف  جرخت  يّذلا  کمویو  كربق ،  هیف  لزنت  يّذلا  کمویو  هیف ،  تدـلو  يذـّلا  کموی  ثالثلا !  ماّیألا  نبای 
.میظع

تروگ نورد  هب  هک  يزور  يدش ، ّدلوتم  نآ  رد  هک  يزور  زور :  هس  دنزرف  يا 

 . هیآ 18 رمز ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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! تسا یگرزب  زور  هچ  هک  ياو  ییآ ، یم  نوریب  تراگدرورپ  يوس  هب  نآ  زا  هک  يزور  ییآ و  یم  دورف 

هک تسیچ  زا  دیا ! هدز  وناز  اه  همشچ  رانک  هنشت  نارتشا  دننامه  هک  یناسک  يا  و  دیروآ ! تفگش  ياه  لکش  ياراد  هک  یناسک  يا 
؟  تسا ناریو  ناتیاه  لد  دابآ و  ناتیاه  مسج  منیب  یم 

یم دیدرک  یم  هدهاشم  هدید  اب  دیورب  دیاب  هک  هچنآ  يوس  هب  دینک و  تاقالم  دیاب  هک  ار  هچنآ  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دیـشاب ! هاگآ 
: دیتفگ

؛  (1) َنینِمْؤُْملا »  َنِم  َنوُکَنَو  انِّبَر  ِتایِآب  ُبِّذَُکن  الَو  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای  »

« . میدوب یم  نانمؤم  زا  میدرک و  یمن  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  میدش و  یم  هدنادرگزاب  ایند ) هب   ) رگید راب  شاک ! يا  »

 : دیامرف خساپ  رد  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  و 

؛  (2) َنُوبِذاَکل »  ْمُهَّنِإَو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْولَو  ُْلبَق  ْنِم  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب  » 

نآ زا  هک  یلامعا  نامه  هب  دـندرگ  زاب  رگا  هدـش و  راکـشآ  اهنآ  ربارب  رد  دـندرک  یم  ناهنپ  نآ  زا  شیپ  هک ) یتاّین  و   ) لامعا هکلب  »
(3) دننایوگغورد . » نانآ  دندرگ و  یم  زاب  دندوب  هدش  یهن 

---------------------------------------------------

 . هیآ 27 و 28 ماعنا ،  هروس  - 1
 . هیآ 27 و 28 ماعنا ،  هروس  - 2

 . 170/78 ح 4 راونألا :  راحب  - 3
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  بقانم  متشه :  شخب 

هراشا

، مامه ماما  بقانم  لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

قیاقح رگنشور 

قداص ماما  دّمحم ، نب  رفعج  ترضح 

هیلع هَّللا  تاولص 

------------------------------------------------------------
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: دیوگ رمع  نب  لّضفم  دسیون : یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 1  / 1019

داد روتسد  وا  هب  داتسرف و  دوب -  هنیدم  هّکم و  رد  وا  رادنامرف  هک  دیز -  نب  نسح  دوخ ،  رادنامرف  شیپ  ار  یصخش  یقیناود  روصنم 
 . دنزب شتآ  ار  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  هناخ  هک : 

، مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیسر ،  اهقاتا  هناخ و  رد  رب  شتآ  هلعش  دندز ، شتآ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  ارجا و  ار  روتسد  اهنآ 
: دومرف یم  تفر و  یم  نآ  يور  زا  تشاذگ و  یم  شتآ  يور  اپ 

 . هَّللا لیلخ  میهاربإ  نبا  انأو  يرثلا ،  قارعأ  نبا  انأ 

لیلخ میهاربا  ترضح  رسپ  نم  متـسه ، لیعامـسا  ترـضح  دنزرف  ینعی  نآ ،  ناکرا  نیمز و  ياه  هشیر  اه و  هگر  نیرتهب  دنزرف  نم 
(1) متسه .  هَّللا 

 : تسا هدش  تیاور 

ترـضح نآ  رب  شتآ  هک  دـندرک  هدـهاشم  مدرم  تخادـنا ، شتآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نـیعل ،  دورمن  هـک  یماـگنه 
: تفگ دورمن  دنز ، یمن  يا  همدص 

( دـنک یمن  رثا  نآ  رد  شتآ  هک   ) نیمز ياه  هگر  زا  رگم  وا  گر  تسین  تسا و  نیمز  ناکرا  اه و  هگر  زا  وا  هک  نیا  زج  تسین  نیا 
.

لقن « 137 بقاـنملا :  یف  بقاـثلا   » رد هزمح  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 186 .   136/47 راونألا :  راـحب   ، 236/4 بقانملا :  - 1
.تسا هدومن 
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586 ص :

هک دـشاب  نیا  هیاـنک  ّتلع  دـیاش  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  زا  هیاـنک  يرثـلا ؛ » قارعأ  : » دـیوگ هللا  هـمحر  هدنـسیون 
.دنا هدش  رشتنم  هدنکارپ و  اج  همه  رد  وا  نادنزرف 

----------------------------------------------

دادعت ایآ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  دیوگ : یسیع  نب  داّمح  تسا : هدمآ  هللا  همحر  یملید  بقانم  رد   - 2  / 1020
؟ مدرم ای  تسا  دایز  ناگتشرف 

: دومرف ترضح 

، عکار وأ  دجاس  کلم  هیفو  ّالإ  مدق  عضوم  ءامـسلا  یف  امو  ضرألا ،  بارت  نم  رثکأ  تاوامـسلا  یف  هَّللا  هکئالم  هدیب !  یـسفن  يّذلاو 
 ، مهل نوعدـیو  انیّبحمل  نورفغتـسی  مهّلکو  اهظفحی ،  کلم  اهیفو  ّالإ  هرجـش  ضرألا  یف  ـالو  هسّدـقیو ،  هدّـجمیو  یلاـعت  هَّللا  حّبـسی 

 . باذعلا مهیلع  لسری  نأ  یلاعت  هَّللا  نولأسیو  انیضغاب  نونعلیو 

ياج نامسآ  رد  تسا ، نیمز  كاخ  تاّرذ  زا  رتشیب  اهنامسآ  رد  ادخ  ناگتشرف  تسوا ! تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
یم سیدقت  دیجمت و  هتفگ و  حـیبست  ار  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  عوکر  رد  ای  هدجـس  رد  يا  هتـشرف  نآ ،  رد  هک  نآ  زج  تسین  ییاپ 

.دیامن

هدومن و رافغتسا  ام  نارادتسود  رب  اهنآ  همه  تسا ، نآ  ظفاح  يا  هتـشرف  هک  نآ  زج  تسین  یتخرد  چیه  نیمز ،  يور  رد  نینچمه  و 
.دننک (1) یم  اهنآ  رب  باذع  تساوخرد  دنوادخ  زا  هدرک ،  تنعل  ار  ام  نانمشد  و  دننک ، یم  اعد  اهنآ  يارب 

----------------------------------------------

نینچ هدجـس ،  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  بائر  نب  یلع  دسیون : یم  دانـسإلا » برق   » باتک رد   - 3  / 1021
: دومرف یم  اعد 

 . ینصقتنی نم  مهیف  ّنأ  ملعأ  ّینإف  یبأ ،  باحصألو  یل  رفغا  ّمهللا 

(2) دنرامش .  یم  کچوک  مک و  ارم  هک  دنتسه  یخرب  اهنآ  نایم  رد  مناد  یم  هک  اریز  زرمایب ،  ار  مردپ  باحصا  ارم و  ادنوادخ ! 

----------------------------------------------

 . تسا هدش  لقن  176/59 ح 7 » راونألا :  راحب   » رد تیاور  نیا  ریظن  - 1
.دنیامن یم  صیقنت  ارم  هک  دنتسه  یخرب  هدمآ : عبنم  نیا  رد  17/47 ح5 ، راونألاراحب : 166 ح 607 ، دانسإلا :  برق  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 : دیوگ يدبع  نوراه  وبا  دسیون :  یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 4  / 1022

ام هب  بلاط  یبا  نادنزرف  يزیچ  هچ  هب  تفگ :  دش و  دراو  یصخش  متشاد ،  روضح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يافصاب  رـضحم  رد  نم 
!؟ دننک یم  راختفا 

رد هاگنآ  دروآرد ،  ار  نآ  هتـسه  هتـشادرب و  ییامرخ  ترـضح  دوب ، ییامرخ  ینیـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ربارب  رد  دـیوگ : يوار 
، داد امرخ  دیـسر و  يروف  و  دـمآ ، نوریب  نیمز  زا  درک و  دـشر  مد  نامه  و  تخیر ،  نآ  رب  شکرابم  ناـهد  بآ  زا  تشاـک و  نیمز 

 . دومرف فراعت  صخش  نآ  هب  داد و  رارق  ینیس  رد  ار  نآ  دیچ و  بطر  هناد  دنچ  نآ  زا  ترضح 

: دش هتشون  امرخ  هتسه  رد  دید  هاگان  درک ، لیم  دروآ و  رد  ار  شا  هتسه  هتشادرب و  ییامرخ  وا 

 . هضرأ یف  هَّللا  ناّزخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لهأ  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  ال 

 . دنتسه نیمز  يور  رد  ادخ  ناراد  هنیجنگ  ادخ ،  ربمایپ  نادناخ  تسادخ .  ربمایپ  دّمحم  تسین ،  ادخ  زج  يدوبعم 

 : دومرف درک و  درم  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 

!؟ دیراد ار  يراک  نینچ  ماجنا  ییاناوت  امش  ایآ 

نم يارب  کنیا  دوبن  امـش  زا  رت  نمـشد  یـسک  نیمز  يور  رد  نم ،  يارب  مدمآ  امـش  تمدخ  یتقو  ادخ !  هب  دنگوس  تفگ : درم  نآ 
(1) تسین .  امش  زا  رت  بوبحم  یسک  نیمز  يور  رد 

----------------------------------------------

: دسیون یم  میقتسملا » طارصلا   » باتک رد   - 5  / 1023

يدبع رسمه  تشاد ،  نت  رب  یخن  سابل  ود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زور  نآ  دش ،  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  يدبع ، 
هدش دیُماان  وا  ندنام  هدنز  تایح و  زا  رگید  هک  دوب  دیدش  نانچ  وا  يرامیب  دوب ، هدش  التبم  یتخس  يرامیب  هب 

 . 126 ح 13 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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588 ص :

 . دیناسر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  ار  شرسمه  نایرج  يدبع  دندوب ، 

 : دومرف درک و  دنلب  رس  هاگنآ  تخادنا ،  نییاپ  هب  رس  یتخل  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . تسا  (1) دزربط ) رّکس   ) ندروخ لوغشم  ینیب  یم  يدرگ  زاب  یتقو  درگرب ،  وا  دزن  داد ،  افش  ار  وا  ادخ  مدرک و  اعد  نم 

 . دیسرپ ار  نایرج  وا  زا  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  تسا  هنوگ  نامه  دید  تشگزاب ، شرسمه  دزن  يدبع 

: دومرف و  دش ، هناخ  دراو  تشاد  نت  رب  یخن  سابل  ود  هک  يراوگرزب  ياقآ  تفگ : شرسمه 

؟  هعاطلاو عمسلاب  انل  ترُما  تسلأ  توملا !  کلم  ای 

؟  ینک تعاطا  يونشب و  ام  زا  هک  یتسین  رومأم  وت  رگم  توملا ! کلم  يا 

 . يرآ داد : خساپ 

 ! زادنایب ریخأت  هب  لاس  تسیب  ار  وا  حور  ضبق  هک  مهد  یم  روتسد  دومرف :

(2) تفای .  دوبهب  نم  لاح  عقوم  نامه  هدش و  جراخ  هناخ  زا  توملا  کلم  اب  صخش  نآ 

----------------------------------------------

 : دیوگ جاّجح  نب  نامحرلا  دبع  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 1024

مدوب یغالا  رب  راوس  نم  رطاق و  رب  راوس  ترضح  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  رضحم  رد  هنیدم  هّکم و  نایم  يرفـس  رد  نم 
: دومرف هدیدرگ ؟  مزال  بجاو و  يزیچ  هچ  مالسلا  هیلع  ماما  گرزب  قح  زا  نم !  ياقآ  مدرک : ضرع  دوبن ، ام  دزن  یسک  ، 

 . راسل رس ،  لبجلا :  اذهل  لاق  ول  نامحرلادبع !  ای 

.دمآ دهاوخ  ایب ، دیوگب :  هوک  نیا  هب  ماما  رگا  نامحرلادبع ! يا 

 . دنیوگ ار  هتخوس  دنق  تابن و  ینیریش ،  یعون  دزربط :  رّکس  - 1
هدروآ 294/1 ح 2 » جئارخلا :   » رد يدنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن  115/47 ح 52 .  راونألا :  راحب  185/2 ح2 ،  میقتسملا :  طارصلا  - 2

 . تسا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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وت نم  دوصقم  دومرف : درک و  هاگن  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  درک ،  تکرح  هوک  هک  مدید  هاگان  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : نامحرلا  دبع 
(1) دومن .  فّقوت  هوک  يدوبن ؛

----------------------------------------------

: دیوگ یفوک  راّزب  ثعشا  نب  حلاص  دسیون : یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 7  / 1025

يو يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  بناج  زا  يا  همان  هاگان  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يافواب  رای  لّضفم ، تمدـخ  رد 
.درک هیکت  نم  رب  تساخرب و  دناوخ و  ار  همان  وا  دیسر ،

اب لّضفم !  يا  تفگ :  دـمآ و  حاشو  نب  هَّللادـبع  میدز ،  رد  میدـیناسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  هاـگنآ 
 ! دیوش بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  يروف  تقیفر 

ام هب  ور  دوب ، ینز  شربارب  رد  هدوب و  هتسشن  یلدنص  يور  رب  ترضح  میدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  تمدخ  ام 
: دومرف درک و 

 ! ایب نم  دزن  يروف  هاگنآ  دوش ،  یم  یهتنم  اجک  هب  شراک  نیبب  ربب و  رهش  هموح  رد  ینابایب  هب  ار  نز  نیا  لّضفم ! يا 

رارق نابایب  طسو  رد  نز  نآ  یتقو  میتفر ، رهـش  نوریب  نابایب  هب  نز ،  نآ  هارمه  هب  هدومن و  لاثتما  ار  میالوم  نامرف  نم  دیوگ : لّضفم 
 ! ورب رانک  لّضفم !  تفگ : هک  مدینش  ار  يا  هدنهدادن  يادص  تفرگ ، 

 . دنامن وا  زا  يرثا  چیه  هک  دیراب  نز  نآ  يور  رب  گنس  دیناشوپ و  ار  نامسآ  یهایس  ربا  هاگان  متفرگ ، هرانک  نز ،  نآ  زا  نم 

ار نایرج  نم  زا  رتدوز  شترضح  منک ، وگزاب  ار  نایرج  متساوخ  مدناسر ، میالوم  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  هدیـسرت و  هدیدپ  نیا  زا  نم 
 : دومرف داد و  حیضوت 

لاـسرا و تروص  هب   ) ح 17  188/2 میقتـسملا :  طارـصلا  رد  تیاور  نیا  ح 123 .   101/47 راونألا :  راـحب   ، 621/2 جـئارخلا :  - 1
 . تسا هدیدرگ  لقن  راصتخا )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ یتخانش یم  ار  نز  نآ  ایآ  لّضفم ! يا 

! نم يالوم  هن ،  مدرک : ضرع 

زا جورخ  ماگنه  هب  وا  ما ، هداتـسرف  مناراـی  هب  ینید  شزومآ  يارب  سراـف  يوس  هب  ار  لاّـضف  نم  دوب ، رماـع  نب  لاّـضف  نز  وا  دومرف :
.ینکن تنایخ  هک  تسا  دهاش  وت  رب  مالسلا  هیلع  رفعج  میالوم  نیا  تفگ : شنز  هب  شلزنم 

.دروآ دورف  نم  يارب  یباذع  نامسآ  زا  دنوادخ  مدرک  تنایخ  رگا  يرآ ،  تفگ :  وا 

.دروآ دورف  شیارب  دوب ، هتساوخ  هچنآ  دنوادخ  هدرک و  تنایخ  بش  نامه  رد  وا  یلو 

تافراعلاو نیفراعلا  یلإ  هبوقعلاو  اهرهظ ،  تمصقو  هَّللا ،  باجح  تکته  هَّللاب ، هفراع  تناکو  اهرتس (1)  هأرما  تکته  اذإ  لّضفم ! ای 
 . عرسأ

تمرح دردـب ، ار  دوخ  تّفع  هدرپ  هدومن و  شیوخ  سفن  رد  تمرح  کـته  ادـخ ، رما  زا  یهاـگآ  اـب  ینز  هک  یماـگنه  لّـضفم ! يا 
یم لزان  رت  عیرـس  درم ) نز و  زا   ) ناهاگآ رب  باذـع ،  تبوقع و  هراومه  و  تسا ،  هتـسکش  ار  دوخ  تشپ  هدرکن و  تیاعر  ار  یهلا 

(2) دوش . 

----------------------------------------------

: دیوگ فیرظ  نب  دعس  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 8  / 1026

ینابنا ایاده ،  نیب  رد  دروآ .  ییاه  هفحت  ایاده و  دراو و  ناتسهوک  یلاها  زا  يدرم  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  ام 
.دوب نان  تشوگ و  يرادقم  نآ  رد  هک  دوب 

 : دومرف درک و  زاب  درم  نآ  لباقم  رد  ار  نابنا  ترضح 

! هدب اهگس  هب  ربب و  ار  تشوگ  نیا 

؟ ارچ تفگ : درم  نآ 

.تسا هدشن  یعرش ) حبذ   ) تسین و لالح  تشوگ  نیا  دومرف : ترضح 

تسا لالح  تفگ : هک  ما  هدیرخ  یناملسم  زا  ار  تشوگ  نیا  نم  تفگ : درم  نآ 

« . اهرتس هأرملا   : » تسا هدمآ  نینچ  لصا  رد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . 160 ح 10 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.تسا هدش  یعرش  حبذ  و 

: دومرف درم  نآ  هب  هاگنآ  دومن ، نابنا  نآ  لخاد  ار  تشوگ  ترضح 

! راذگب يا  هشوگ  رد  قاتا  نآ  لخاد  رد  ار  نیا  زیخرب و 

 . دومن تعاطا  مالسلا  هیلع  ماما  رما  زا  درم  نآ 

تـشوگ زا  ییادص  درم  نآ  ماگنه ،  نیا  رد  دوب ؟  ییاعد )  ) هچ دیامرف و  یم  هچ  مدـیمهفن  نم  هک  دومرف  نایب  ار  یتاملک  ترـضح 
 : تفگ یم  هک  دینش 

.ما هدشن  یعرش  حبذ  نم  نوچ  دنروخب ، ناربمایپ  نادنزرف  ماما و  ارم  دننامه  یتشوگ  دیابن  ادخ !  هدنب  يا 

 : دومرف درک و  وا  هب  ور  ترضح  درک .  ضرع  ار  نایرج  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هب  تشادرب و  ار  نابنا  درم  نآ 

!؟  سانلا هملعیال  ام  ملعن  ّانإ  نوراه !  ای  تملع  امأ 

!؟ دنناد یمن  مدرم  هک  میناد  یم  ار  يزیچ  ام  هک  یناد  یمن  ایآ  نوراه !  يا 

.مدرگ تنابرق  يرآ ، تفگ :

 ، داد نآ  هب  ار  تشوگ  نآ  دروخرب و  یگـس  هب  هار  نایم  رد  مدـید  مدـش ،  جراـخ  وا  لاـبند  هب  زین  نم  دـش ،  جراـخ  درم  نآ  هاـگنآ 
(1) دنامن .  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دروخ و  ار  تشوگ  همه  گس 

----------------------------------------------

: مییامن یم  لقن  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  کنیا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یلّصفم  ثیدح  باتک ،  نامه  رد   - 9  / 1027

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  مراوگرزب  ردپ  يارب  يدایز  يایاده  هارمه  هب  دوخ  نیدمتعم  زا  یخرب  طّسوت  ار  ییابیز  زینک  دـنه ،  هاشداپ 
: تشون شترضح  هب  يا  همان  نمض  رد  يو  داتسرف ،

رد هللا  همحر  بوشارهش  نبا  606/2 ح1 ،  جئارخلا :  رد  هللا  همحر  يدنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن  415 ح 1 .  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
.تسا هدروآ  95/47 ح 107  راونألا :  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  222/4 و  بقانملا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

 . سجن ّلک  نم  رهاطلا  دّمحم  نب  رفعج  یلإ  دنهلا  کلم  نم 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 

 . تسا رود  یگدولآ  يدیلپ و  ره  زا  هک  يا  هزیکاپ  ّتیصخش  نآ  دّمحم ؛  نب  رفعج  تمدخ  هب  دنه  هاشداپ  فرط  زا 

نم دومن ،  هیدـه  نم  هب  ار  ییابیز  زینک  نم ،  نارازگراک  زا  یکی  دومرف ، ییامنهار  تیادـه و  امـش  طّـسوت  ارم ، دـنوادخ  دـعب ، اـّما 
يدـنزرف ات  دومن  هیدـه  نم  هب  ار  يو  تسا ، لاـمک  درخ و  يراوگرزب ، لاـمج ، ياراد  يو  ما ، هدـیدن  وا  ییاـبیز  هب  يزینک  نونکاـت 

.دریگب تسدب  ار  روُما  مامز  نم  زا  سپ  دروایب و  نم  يارب 

هتسیاش ار  یسک  امش  زج  مدرک .  یم  رکف  شتلالج  وا و  رد  نم  دوب و  نم  دزن  زور  هنابـش  کی  مدش ، تفگـش  رد  وا  رما  وا و  زا  نم 
 . مداتسرف امش  روضح  هب  رطع  رهاوج و  تالآرویز و  يرادقم  هارمه  هب  ار  زینک  نآ  مدیدن ، وا 

و مدیزگرب ، دـندوب ،  يراد  تناما  هتـسیاش  هک  رفن  رازه  نانآ  نایم  زا  هدومن و  عمج  ار  مدوخ  يانُما  نارازگراک و  ناریزو ، همه  نم 
ار یسک  مروشک  رد  مدرک ،  باختنا   (1) بابح » نب  بازیم   » مانب رفن  کی  رفن  هد  زا  رفن و  هد  رفن ،  دص  زا  و  رفن ، دـص  رفن ،  رازه  زا 

 . مداتسرف امش  تمدخ  وا  طّسوت  ار  زینک  نیا  ایاده و  نیا  کنیا  متفاین ، وا  زا  رت  عاجش  رت و  لقاع 

ار یناسک  هدمآ و  رد  تشپ  هب  رّرکم  يو  دادن ، هار  ار  وا  ترضح  دش ، هنیدم  رهش  دراو  داتفا و  هار  هب  بازیم  هلیسو  هب  ایاده  ناوراک 
زاب تیایادـه  اب  يا  هدـمآ  هک  ییاج  نآ  زا  نئاخ !  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـهدب ،  دورو  هزاجا  اـت  داد  رارق  عیفش 

 ! درگ

ار هاشداپ  هیده  ما ، هدروآ  برد  رانک  ار  ایادـه  کنیا  هدـش و  لّمحتم  دـیدش  تمحز  اب  ار  ینالوط  هار  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  تفگ : وا 
؟ دیریذپ یمن 

تنایخ يدش ،  نیما  يدروآ و  هچنآ  رد  وت  هک  اریز  متـسین ، وت  يایاده  ياریذپ  نم  و  يرادـن ، یخـساپ  نم  دزن  وت  دومرف : ترـضح 
.يدرک

راحب جیارخ و  اب  قفاوم  تسا  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ  و  يدـنهلا .  نازیم  هدـمآ :  بقانم  رد  و  نانج ،  نب  بازیم  هدـمآ :  ردـصم  رد  - 1
.تسا راونألا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.ما هدرکن  تنایخ  هاشداپ ،  هب  هن  امش و  هب  هن  نم  ادخ !  هب  دنگوس  تفگ :  وا 

؟ يروآ یم  مالسا  ایآ  دهدب  یهاوگ  وت  تنایخ  رب  تیاهسابل  زا  يا  هّکت  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟  دیسرپب دیراد ،  تسود  هچ  ره  دینک و  وفع  راک  نیا  زا  ارم  تفگ :

ماما هاگنآ  .دـنارتسگب  قاتا  زا  يا  هشوگ  رد  هدروآ و  رد  شنت  زا  ار  نآ  اـت  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تشاد ، نت  رب  ینیتسوپ  وا 
زا رس  یتقو  دومرف ، اعد  تساوخ  یم  هچنآ  و  دومن ، ینالوط  ار  شدوجـس  عوکر و  درازگ ، زامن  تعکر  ود  تساخرب و  مالـسلا  هیلع 

 : دومرف درک و  نیتسوپ  نآ  هب  ور  دیشخرد ، یم  شترضح  هرهچ  زا  رون  تشاد  رب  هدجس 

.ینج ام  انل  فصو  هنم ،  ملعت  امب  مّلکت  یلاعت ! هَّلل  عئاطلا  ورفلا  اهّیأ 

! نک فیصوت  ام  يارب  ار  وا  تیانج  وگزاب و  یناد  یم  درم  نیا  زا  هچنآ  یتسه ! ادخ  تعاطا  رد  هک  ینیتسوپ  يا 

( ادخ نذا  هب   ) و تشگ ، لماک  دنفسوگ  کی  دننامه  هک  نآ  ات  دش  عمج  هاگنآ  دش  زاب  نیتسوپ  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
: تفگ و  دندینش -  ار  وا  يادص  سلجم  رد  نارضاح  همه  هک  دوشگ -  نخس  هب  بل 

هارمه هب  ار  زینک  نیا  هداد و  رارق  دوخ  نیما  دـمتعم و  درف  ناوـنع  هب  دـنه  هاـشداپ  ار  درم  نیا  وگتـسار ! يا  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا 
.دومن شرافس  یلیخ  اهنآ  يرادهگن  دروم  رد  و  درپس ، ودب  یلاوما 

رد ام  دـش ، سیخ  میتشاد  هچ  ره  و  میدـش ، ناراب  شراب  راچد  میدیـسر ،  ینابایب  هب  هک  نیا  ات  میدوب  لاح  نیا  رب  میداتفا و  هار  هب  ام 
رب میتشاد  هچ  ره  ام  داتـسیا ، زاب  ناراب  هدـمآ و  نوریب  اهربا  تشپ  زا  دیـشروخ  هک  نیا  ات  میدومن  فّقوت  لماک  هاـم  کـی  ناـبایب  نآ 

 . ددرگ کشخ  ات  میدرک  نازیوآ  ناتخرد  رب ) هدرک و  نهپ   ) گنس يور 

ات نک  هّیهت  كاروخ  يرادـقم  رهـش و  نیا  ورب  ریـشب ! تفگ : تساوخ و  دوب  زینک  نآ  رازگتمدـخ  هک  ار  ریـشب  مانب  یمالغ  درم ، نیا 
 . دش رهش  یهار  وا  داد و  وا  هب  مهرد  يدایز  رادقم  هاگنآ  میروخب ،  رهش  نیا  ياذغ  زا  ددرگ ، یم  کشخ  ناملیاسو 

دوخ صوصخم  همیخ  زا  داد  روتسد  زینک  نیا  هب  بازیم  تفر ، وا  یتقو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: تفگ وا  هب  و  دنیشنب ، دنا ،  هدز  باتفآ  ربارب  رد  هک  يا  همیخ  رد  دوش و  جراخ 

.نک هاگن  میتسه  نآ  یکیدزن  رد  هک  يرهش  نیا  ناتخرد و  زادنا  مشچ  هب  همیخ  نیا  زا 

ییابیز و وا و  هب  نئاخ ،  نیا  داتفا ، وا  يرـسور  دز و  الاب  دوخ  ياهقاس  زا  سابل  دوب ، دولآ  لگ  نیمز  نوچ  دش ، جراخ  همیخ  زا  زینک 
بکترم تخیمآرد و  وا  اب  و  دـینارتسگ ، نیمز  رب  ارم  سپ  تفریذـپ ، زین  وا  درک و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  تسیرگن و  وا  لاـمج 

 . درک تنایخ  ادخ - !  لوسر  دنزرف  يا  وت -  رب  هلیسو  نیدب  دش و  انز  لمع 

دنوادـخ زا  هدرک ،  عمج  وت  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  زینک ، نآ  وا و  هّصق  دوـب  نیا 
.دیامنن باذع  نانآ  روجف  قسف و  رب  منتفرگ  رارق  شرف  رطاخ  هب  ارم  هک  یهاوخب 

هیرگ سلجم  رد  نارـضاح  همه  و  نم ،  تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ماـگنه ،  نیا  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
.دش درز  ناشگنر  تشحو ) یتحاران و  زا   ) هدرک و

یم تفگ : تخادـنا و  نیمز  رب  ادـخ  يارب  ناـنک  هدجـس  ار  دوـخ  تفرگ و  ارف  ار  وا  يدـیدش  زرل  تـشحو و  دیـسرت و  زین  بازیم » »
زا ار  هاشداپ  ریگب و  وگلا  تّدج  قالخا  زا  وت  دیامن ، محر  وت  رب  يادخ  نک  محر  نم  رب  دوب ، نابرهم  نانمؤم  رب  وت  ّدـج  هک  متـسناد 

.مدرک اطخ  نم  هک  نکن ، هاگآ  نم  هّصق 

.ینک فارتعا  تدوخ  تنایخ  هب  هک  نآ  زج  درک ،  مهاوخن  ینابرهم  هدرکن و  محر  وت  رب  زگره  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.دومن فارتعا  شدوخ  تنایخ  هب  دوب  هداد  ربخ  نیتسوپ  هک  هنوگ  نامه  يدنه  درم  نآ 

هایـس شتروص  هک  يا  هنوگ  هب  درـشف  ار  وا  يولگ  دـش و  عمج  نآ  دیـشوپ  ار  نیتـسوپ  یتـقو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
.تشگ

.نک اهر  ار  وا  نیتسوپ !  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ! مشکب ار  وا  ات  هدب  هزاجا  هداد !  رارق  ماما  ار  وت  هک  ییادخ  قح  هب  تفگ : نیتسوپ 

دوخ هاشداپ  يوس  هب  ات  نک  اهر  ار  دیلپ  صخش  نیا  دومرف : وا  هب  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا (1) رتراوازس  ام  زا  شتازاجم  هب  وا  ددرگ ، زاب 

ار ثیدح  همه  هک  ره  میدرک ، لقن  اجنیا  رد  زاین  رادقم  هب  ام  تسا ، لّصفم  یلیخ  ثیدح  نیا  دـیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » بحاص
 . دیامن هعجارم  تسا ،  روهشم  هک  نآ  عبنم  رب  دهاوخ  یم 

----------------------------------------------

 : دیوگ یم  هدرک و  لقن  سایلا  شّدج  زا  ءاشو  دایز  نب  ّیلع  نب  نسح  دسیون : یم  دوخ  لاجر  رد  یشاجن   - 10  / 1028

دیـشاب هاوگ  نم  رب  تسین -  غورد  تعاس  تعاس ، نیا  هک  تعاس -  نیا  رد  تفگ : ام  هب  دیـسر ، ارف  سایلا  مّدـج  تافو  هک  یماگنه 
 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

.رانلا هّسمتف  مالسلا  مهیلعهّمئألا  ّیلوتیو  هلوسرو  هَّللا  ّبحی  دبع  تومیال  هَّللاو 

دریمب یتقو  دیامن  يوریپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما  زا  درادـب و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  يا  هدـنب  ره  ادـخ ! هب  دـنگوس 
.دوش یمن  شتآ  دراو 

(2) دومرف .  رارکت  مسرپب ،  نم  هک  نیا  نودب  هبترم  هس  هبترم و  ود  ار  ابیز  نخس  نیا  راوگرزب  نآ 

----------------------------------------------

: تسا هدش  لقن  دسیون : یم  جئارخ »  » رد هرس  سدق  يدنوار  بطق   - 11  / 1029

هدیسر شتمدخ  یصخش  اجنآ  رد  دوب ، هدش  فّرشم  هّکم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور 
 . مسرپب امش  زا  یلاؤس  مهاوخ  یم  نم  تفگ : هاگنآ  تسشن ، شترضح  ربارب  رد  و  درک ، مالس  و 

 : دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

رد بوشارهش  نبا  لّصفم ،  تروص  هب  299/1 ح6  جئارخلا :  رد  يدـنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن  398 ح 5 .  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
طارصلا رد  و  هدروآ ،  113/47 ح 150  راونألاراحب : رد  ود ، نآ  زا  لقن  هب  یـسلجم  هماّلع  و  راصتخا ، توافت و  اـب   242/4 بقانملا :

.تسا هدش  لقن  لاسرا  تروص  هب  تیاور  نیا  زا  یشخب  186/2 ح 6  میقتسملا :
 . مقر 80  39 یشاجن :  لاجر  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1703 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_595_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_595_2
http://www.ghaemiyeh.com


596 ص :

 . سرپب مالسلا  هیلعرفعج  مدنزرف  زا 

!؟ مسرپب ار  ملاؤس  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  صخش  نآ 

! سرپب یلیام  هچ  ره  دومرف : ترضح 

؟ تسا هدش  یگرزب  هانگ  بکترم  هک  مسرپ  یم  یسک  زا  تفگ : 

؟ هدروخ ناضمر  كرابم  هام  رد  دمع  روط  هب  ار  دوخ  هزور  دومرف :

 . تسا رتگرزب  نیا  زا  تفگ :

 . هدرک انز  ناضمر  هام  رد  دومرف :

.تسا رتگرزب  زین  نیا  زا  تفگ :

؟ هتشک ار  یسک  دومرف :

 . تسا رتگرزب  مه  نیا  زا  درک : ضرع 

نم نکی  مل  نإو  دوعیال ، نأ  فلحو  مارحلا  هَّللا  تیب  یلإ  یشم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هعیـش  نم  ناک  نإ  دومرف : ترـضح 
.سأب الف  هتعیش 

دای دـنگوس  اجنآ  رد  دورب و  مارحلا  هَّللا  تیب  يوس  هب  هدایپ  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نایعیـش  زا  رگا  يراـکهانگ  نینچ 
 . درادن یهار  تسین ، وا  نایعیش  زا  رگا  و  دریذپ ) یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ   ) دنکن رارکت  ار  يراک  نینچ  زگره  هک  دنک 

زا ار  خـساپ  نیمه  نم  دومن -  رارکت  راب  هس  و  مالـسلا - !  اهیلع  همطاـف  دـنزرف  يا  دـنک  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : صخـش  نآ 
 . مدینش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

 : دومرف دومن و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  ور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفر ، تساخرب و  صخش  نآ  هاگنآ 

.هن دومرف : یتخانش ؟ ار  وا  ایآ 

.منک (1) یفّرعم  وت  هب  ار  وا  متساوخ  یم  دوب ، مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  وا  دومرف :

: دیوگ یم  فیرش  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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، هدش یهانگ  نانچ  بکترم  هک  یـسک  نینچ  هک  تسا  نیا  شروظنم  دیاش  درادـن ،» یهار  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا 
هک تسین  شهانگ  يارب  يا  هراّفک 

 . 21/47 ح 20 راونألا :  راحب  631/2 ح 32 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ره زا  هک  تسا  يرفک  ياراد  وا  تسا و  ناـمیا  هب  طورـشم  هبوت  شریذـپ  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  وا  هب  يدوس  هبوت  نیا  دـنک و  هبوـت 
.تسا رتگرزب  یهانگ 

----------------------------------------------

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ، ياوشیپ  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 12  / 1030

يدنع ّنإو  هبلغملا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیارل  يدنع  ّنإو  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  فیـس  يدنع  ّنإ 
 . نابرقلا اهب  بِّرقی  یسوم  ناک  يّذلا  تشطلا  يدنع  ّنإو  مالسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس  متاخل 

، تسا نم  دزن  زین  ترـضح  نآ  زوریپ  هشیمه  مچرپ  تسا ، نـم  دزن  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  ریـشمش  هـک  یتـسار  هـب 
دزن درک ،  یم  میدقت  ار  ینابرق  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح )  ) هک یتشت  مالـسلا و  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  رتشگنا  نینچمه 

 . تسا نم 

زا يریت  چـیه  داد  یم  رارق  ناکرـشم  ناناملـسم و  ناـیم  یتـقو  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هـک  یمظعا )  ) مـسا نـینچمه 
.تسا نم  دزن  دیسر ،  یمن  ناناملسم  هب  ناکرشم 

 . تسا لیئارـسا  ینب  دزن  رد  توبات  دـننامه  ام ،  دزن  رد  هحلـسا  لَثَم  دـندروآ و  ناگتـشرف  هک  هچنآ  لثم  تسا  نم  دزن  هک  یتسار  هب 
(1) تسا .  تماما  رگنایب  لیلد و  نآ ،  دننامه  ینعی :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ : شمعا  تیوار  رد 

.نیّیبنلا هثرو  نحنو  اندنع ، مالسلا  هیلع  یسوم  اصعو  اندنع ، مالسلا  هیلع  یسوم  حاولأ 

(2) میتسه .  ناربمایپ  ناثراو  ام  تسام و  دزن  وا  ياصع  یسوم و  ترضح  حاولا 

: دومرف ترضح  يرگید  ثیدح  رد 

اهیلع همطاف  فحـصمو  ضیبألا ،  رفجلاو  رمحألا ،  رفجلا  اندـنع  ّنإو  عامـسألا ،  یف  رقنو  بولقلا ،  یف  تکنو  روبزمو ،  رباـغ  اـنملع 
(3) هیلإ .  سانلا  جاتحی  ام  عیمج  اهیف  هعماجلا  اندنع  ّنإو  مالسلا ، 

اب یهاگ  تسا و  لد  زا  روطخ  اب  یهاگ  دراد ،  هدنیآ  هتشذگ و  هب  هطاحا  ام ،  شناد 

نمض ح 26.  25/47 راونألا :  راحب   ، 276/4 بقانملا :  - 1

نمض ح 26.  25/47 راونألا :  راحب   ، 276/4 بقانملا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نمض ح 26.  25/47 راونألا :  راحب   ، 276/4 بقانملا :  - 3
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يا هعماج  ام  دزن  تسام ، دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  دیفـس و  رفج  خرـس ،  رفج  هک  یتسار  هب  .تسا  شوگ  هلیـسو  هب  ندینش 
.تسا هدش  هتشون  مدرم ،  ياهیدنمزاین  مامت  نآ  رد  هک  تسا 

----------------------------------------------

: دیوگ هصفح  یبا  نب  ملاس  دسیون : یم  سلاجملا »  » رد هرس  سدق  دیفم  خیش   - 13  / 1031

هیلع قداص  ماما  تمدخ  ات  دیشاب  نم  رظتنم  متفگ : مدوخ  نارای  هب  تفر  ایند  زا  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  یماگنه 
.میوگب تیلست  ترضح  نآ  هب  هدش و  بایفرش  مالسلا 

ایند زا  یتّیصخش  ادخ ! هب  دنگوس  نوعجار » هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  : » مدرک ضرع  سپس  متفگ .  تیلست  شترضح  هب  مدیـسر ، شتمدخ  نم 
لوسر وا و  نایم  هطساو  هک  دیسرپ  یمن  وا  زا  یـسک  و  دومرف ، یم  نینچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : یم  هک  تفر 

.دید میهاوخن  ار  وا  دننامه  زگره  دنگوس !  ادخ  هب  تسا ، یسک  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  سپس  دومرف ، یمن  يزیچ  دوب و  تکاس  یتّدم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : يوار 

 . دُحا لثم  هل  اهلعجأ  یّتح  هَُّوُلف  مکدحأ  ّیبری  امک  اهیف  هل  اهّیبرُاف  هرمت  ّقشب  قّدصتی  نم  يدابع  نم  ّنإ  ّلجوّزع :  هَّللا  لاق 

یم گرزب  هداد و  شرورپ  وا  يارب  ار  نآ  نم  دـهد  یم  هقدـص  امرخ  فصن  مناگدـنب  زا  یـضعب  انامه  دـیامرف :  یم  لاعتم  دـنوادخ 
.دوش دُحا  هوک  دننام  ات  میامن  یم  گرزب  ردقنآ  دیهد ،  یم  شرورپ  ار  یبسا  هّرک  امش  هک  هنوگ  نامه  میامن 

ربماـیپ دومرف : یم  هطـساو  نودـب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  یتـقو  ما ، هدـیدن  رما  نیا  زا  رتزیگنا  تفگـش  متفگ : متفر ، مناراـی  شیپ  نم 
 : دومرف هطـساو  نودب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زورما  میدرمـش ،  یم  گرزب  ار  نیا  ام  .دومرف  نینچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(1) دیامرف .  یم  نینچ  دنوادخ 

----------------------------------------------

 . 27/47 ح 27 راونألا :  راحب  354 ح7 ،  دیفم :  یلاما  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دیوگ دلاخ  نب  نامیلس  دسیون : یم  لئالدلا »  » باتک رد  يریمح   - 14  / 1032

اُونَزْحَتالَو اُوفاخَت  ّالَأ  ُهَِکئالَملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا  َّنإ  هفیرـش «  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ناگتـشرف دندرک  تماقتـسا  و  تسا ،  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ :  هک  نانآ  یتسار  هب  « ؛  (1) َنوُدَعُوت » ُْمْتنُک  یتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأَو 

 : دومرف یم  تسا ،» هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  امش  رب  داب  هدژم  دیشابم و  نیگمغ  دیسرتن و  هک :  دنیآ  دورف  نانآ  رب 

 . انلزانم یف  دئاسولا  مهل  اندسو  اّمبرل  هَّللاو !  امأ 

(2) میتشاذگ .  یتشپ  ناگتشرف )  ) اهنآ يارب  نامیاه  هناخ  رد  ام  اهراب  ادخ !  هب  دنگوس  ناه !

----------------------------------------------

 : دنسیون یم  یلاما »  » رد یسوط  خیش  دنزرف  و  سلاجملا »  » رد هرس  سدق  دیفم  خیش   - 15  / 1033

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ :  یم  هک  مدینش  یفریـص  ریدس  ابا  زا  دیوگ : دوب  هدینـش  ریدس  نب  ناّنح  زا  هک  یـسک 
.مدرک مالس  هتفر و  شترضح  کیدزن  دوب ، هدیشوپ  شیور  هک  دوب  یقبط  شترضح  ربارب  رد  مدید ، باوخ  رد 

 ، دش اهامرخ  نآ  زا  ندروخ  لوغشم  ترضح  دوب ، امرخ  نآ  لخاد  تشادرب ، قبط  زا  شوپور  هاگنآ  داد ، ارم  مالـس  خساپ  ترـضح 
 . دییامرف تیانع  نم  هب  امرخ  کی  ادخ !  لوسر  يا  مدرک : ضرع  هدش  کیدزن  نم 

.مدروخ نم  داد و  ییامرخ  ترضح 

.دییامرف تیانع  يرگید  يامرخ  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  سپس 

امرخ هناد  تشه  هک  نیا  ات  مدرک ، یم  يرگید  يامرخ  ياضاقت  مدروخ ، یم  راب  ره  نم  .مدروخ  نم  هدومرف و  تیانع  زاـب  ترـضح 
 . متساوخ يرگید  يامرخ  هاگنآ  مدروخ .  نم  و  دندومرف ، تیانع  نم  هب 

 . تسا سب  دومرف : ترضح 

 . هیآ 30 تلّصف ،  هروس  - 1
 . نمض ح 30  33/47 راونألا :  راحب   ، 187/2 هّمغلا :  فشک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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شوپور هک  تسا  یقبط  شربارب  رد  مدید  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  حبـص  ادرف  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  نم 
تیانع ار  ممالس  خساپ  مدرک ،  مالس  مدوب ،  هدید  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  باوخ  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ،

 . تسامرخ نآ  لخاد  مدید  تشادرب ،  قبط  زا  شوپور  هاگنآ  دومرف ، 

 . دینک تیانع  نم  هب  ییامرخ  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مدش ، تفگش  رد  نم  دش ، اهامرخ  نآ  زا  ندروخ  لوغشم  ترضح 

امرخ تشه  هک  نیا  ات  مدروخ  نم  و  دومرف ، تیانع  ترضح  متساوخ ، يرگید  يامرخ  سپـس  .مدروخ  نم  داد و  ییامرخ  ترـضح 
 . متساوخ يرگید  يامرخ  و  مدروخ ،

: دومرف ترضح 

 . كاندزل ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يّدج  كداز  ول 

.مدومن یم  هفاضا  زین  نم  داد  یم  رتشیب  وت  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مّدج  رگا 

.مدرک وگزاب  شترضح  يارب  ار  مباوخ  هاگنآ 

.دوب (1) نم  باوخ  زا  ترضح ،  نآ  یهاگآ  زا  یکاح  هک  دز  نم  رب  يدنخبل  ترضح 

----------------------------------------------

: دسیون یم  تاجردلا » رئاصب   » گنس نارگ  باتک  رد  هللا  همحر  یمق  راّفص  نسح  نب  دّمحم  خیش   - 16  / 1034

 : دیوگ مزهم  نب  میهاربا 

هنیدم رد  هک  ما  هناخ  هب  هتساوخ و  یصخرم  هزاجا  شترضح  زا  دیـسر  ارف  بش  نوچ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور 
.مدرک یتشرد  وا  رب  نم  دش و  ییوگ  تفگ و  وا  نم  نایم  دوب ، نم  هارمه  هب  زین  مردام  .متشگزاب  دوب ، 

یتقو مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  حبص ،  زامن  زا  سپ  نادادماب 

یف بقاـثلا  رد  تیاور  نیا  ریظن  63/47 ح2 .  راونألا :  راـحب  سلجم 4 ،  114 ح 28  یـسوط :  یلاما  ح 6 ،   335 دـیفم :  یلاما  - 1
.تسا هدش  لقن  412 ح 12  بقانملا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دومرف درک و  نخس  هب  عورش  ادتبا  ترضح  مدش  شرضحم  دراو 

 ، هتزمغ دـق  دـهم  اهرجح  ّنأو  هتنکـس ،  دـق  لزنم  اهنطب  ّنأ  تملع  امأ  هحرابلا ؟  اهمالک  یف  تظلغأ  هدـلاولاو  کل  ام  مزهم !  ابأ  اـی 
؟  هتبرش دق  ءاعو  اهیدثو 

 ، وت تنوکـس  لحم  وا  مکـش  هک  یناد  یمن  ایآ  يدرک ؟ یتشرد  وا  اب  ناـنچنآ  بشید  هک  یتشاد  ترداـم  اـب  راـک  هچ  مزهم ! اـبا  يا 
؟ دوب وت  يادغ  فرظ  شیاهناتسپ  وت و  هراوهگ  شنماد 

.يرآ مدرک : ضرع 

(1) نکن .  یتشرد  وا  رب  زگره  سپ  دومرف :

----------------------------------------------

 : دیوگ ریصب  وبا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 17  / 1035

( . دش هعیش  و   ) تفریذپ زین  وا  مدومن ، هضرع  وا  رب  ار  تماما  تیالو و  رما  نم  دوب ،  هدمآ  نم  دزن  ماش  یلاها  زا  یکی 

یم هچ  تشهب  کـنیا  متفریذـپ ،  ار  وت  نخـس  نم  ریـصبابا ! يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دوب ، گرم  لاـح  رد  وا  متفر ، وا  دزن  يزور 
؟ دوش

.تفر ایند  زا  وا  وگ  تفگ و  نیا  زا  سپ  .متسه  نماض  وت  رب  ار  تشهب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  بناج  زا  نم  مدرک : ضرع 

 : دومرف میوگب ،  نخس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  ترضح  مدش .  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  تمدخ  نم  نآ ، زا  سپ 

 . هّنجلاب کبحاصل  یفو  دق 

(2) دیسر .  وا  هب  يدوب ،  هدرک  تنامض  دوخ  تسود  يارب  هک  ار  یتشهب 

----------------------------------------------

هللا همحر  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » رد نینچمه  باتک و  نامه  رد  زاب   - 18  / 1036

.تسا هدش  لقن  410 ح 8  بقانملا :  یف  بقاثلا  رد  تیاور  نیا  ریظن  72/47 ح 32 .  راونألا :  راحب  243 ح 3 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1
 . 76/47 ح 44 راونألا :  راحب  251 ح2 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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602 ص :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  ام  دنیوگ :  ریوث  نب  نیـسح  جاّرـس و  هملـس  وبا  رمع ، نب  لّضفم  نایبظ ،  نب  سنوی  تسا :  هدمآ 
 : دندومرف ترضح  میتشاد ،  روضح  فرش 

 . تجرخأل بهذلا  نم  کیف  ام  یجرخأ  یلجر  يدحإب  لوقأ  نأ  تئش  ولو  اهحیتافمو ،  ضرألا  نئازخ  انل 

نورد رد  هچ  ره  میوگب  هدرک و  هراشا  میاهاپ  زا  یکی  اب  مهاوخب  رگا  تسام ، راـیتخا  رد  نآ  ياهدـیلک  اـب  نیمز  ياـه  هنیجنگ  همه 
.دروآ دهاوخ  نوریب  نک ، نوریب  يراد ،  الط  دوخ 

شکرابم تسد  اب  هاگنآ  دش ، هتفاکش  نیمز  دیشک و  نیمز  رد  یطخ  شکرابم  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دیوگ : يوار 
 : دومرف تشادرب و  نیمز  نورد  زا  بجو  کی  هزادنا  هب  ییالط  شمش  درک و  هراشا 

.دیهدن هار  دوخ  هب  دیدرت  ات  دینک  هاگن  بوخ  ّتقد و  اب  الط  شمش  نیا  هب 

! دینک هاگن  نیمز  نورد  هب  دومرف : هاگنآ 

.دندیشخرد یم  هدش و  هشابنا  مه  يور  هک  میدید  نیمز  نورد  رد  الط  زا  يدایز  ياه  شمش  و  میدرک ، هاگن  ام 

امش نایعیش  لاح  نیع  رد  هدش  هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  تورث  همه  نیا  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  شترضح  هب  ام  ياقفر  زا  یکی 
!؟  دنتسه دنمزاین 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 . میحجلا انّودع  لخدیو  میعنلا  تاّنج  مهلخدیو  هرخآلاو ،  ایندلا  انتعیشلو  انل  عمجیس  هَّللا  ّنإ 

نانمشد میعن و  تشهب  دراو  ار  اهنآ  و  دومرف ، دهاوخ  عمج  ار  ترخآ  ایند و  ام ،  نایعیـش  ام و  يارب  يدوز  هب  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
(1) دومن .  دهاوخ  مّنهج  دراو  ار  ام 

----------------------------------------------

رد بوـشا  رهـش  نبا  ار  تیاور  نـیا  ریظن  ح 88 .   87/47 راونـألا :  راـحب   ، 263 صاـصتخإلا :  ح 1 ،   374 تاجردـلا :  رئاصب  - 1
.تسا هدومن  لقن  راصتخا ) تروص  هب   ) 244/4 بقانملا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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603 ص :

: دیوگ ریصب  وبا  دسیون : یم  تاجردلا » رئاصب   » رد  - 19  / 1037

نآ رد  هک  دـش ، رادـیدپ  ییایرد  هاگان  دز و  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  اب  ترـضح  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میـالوم  تمدـخ  رد 
.دوب هرقن  زا  ییاهیتشک 

رب هرقن  زا  ییاـه  همیخ  نآ  رد  هک  ییاـج  هب  میدیـسر  درک ، تکرح  یتشک  میدـش ، اـهیتشک  نآ  زا  یکی  راوس  میـالوم  هارمه  هب  نم 
.دوب هتشارفا 

 : دومرف نم  هب  دمآ و  نوریب  هاگنآ  دش ، اه  همیخ  زا  یکی  دراو  ترضح 

؟  يدید مدش ،  لخاد  هک  ار  يا  همیخ  نیتسخن 

.يرآ مدرک : ضرع 

همیخ یمّوـس  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ِنآ  زا  یکی  نآ  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  همیخ  نآ  دوـمرف :
 ، مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همیخ  یمجنپ  مالسلا ، اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  همیخ  یمراهچ  تسا ، مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 

مالسلا و هیلعرقاب  ماما  مراوگرزب  ردپ  همیخ  یمتشه  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  همیخ  یمتفه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  همیخ  یمـشش 
 . تسا نم  ِنآ  زا  همیخ  نیمهن 

 . اهیف نکسی  همیخ  هلو  ّالإ  تومی  اّنم  دحأ  سیلو 

(1) دوش .  یم  نکاس  نآ  رد  هک  دراد  اه  همیخ  نیا  زا  يا  همیخ  دریمب  ام  زا  مادک  ره 

----------------------------------------------

: دیوگ یّقر  ریثک  نب  دواد  تسا : هدمآ  جئارخ »  » و بقانم »  » باتک رد   - 20  / 1038

.دیزرل یم  امرس  تّدش  زا  وا  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شرسپ  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟  يدومن حبص  هنوگچ  تحبصأ ؟  فیک 

روگنا هشوخ  کی  يوزرآ  کـنیا  متـسه .  وا  ياـه  تمعن  رد  قرغ  ادـخ و  هاـنپ  زرح و  رد  هک  یلاـح  رد  مدومن  حبـص  درک : ضرع 
 . مراد ار  زبس  رانا  کی  یشرح و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . 91/47 ح 97 راونألا :  راحب  405 ح5 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دومرف ترضح  دراد ؟ ناکما  هنوگچ  تسا ، ناتسمز  لصف  نآلا  هَّللا !  ناحبس  متفگ : نم  دیوگ : دواد 

 ! وش غاب  دراو  کنیمه  تسا ، اناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دواد ! يا 

راکشآ ناهنپ و  روما  هب  متفگ :  دوب .  يزبس  رانا  یـشرح و  روگنا  هشوخ  کی  نآ  رد  هک  مدید  ار  یتخرد  هاگان  مدش ، غاب  دراو  نم 
.مدروآ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  هدیچ و  ار  اهنآ  هاگنآ  .مدروآ  نامیا  تلاسر  نادناخ  امش 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  و  دش ، اهنآ  ندرک  لیم  لوغشم  تسشن و  ترضح 

 . یلعألا قفُالا  نم  نارمع  تنب  میرم  هب  هَّللا  ّصخ  میدق ،  قزر  نم  لضف  اذهل  هَّللاو !  دواد !  ای 

نارمع رتخد  میرم ، العا  قفا  زا  دنوادخ  هک  تسوا ، یمیدق  بیـصن  يزور و  زا  ادخ  فطل  لضف و  نیا  ادخ !  هب  دـنگوس  دواد !  يا 
.دوب (1) هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار 

----------------------------------------------

: دومرف شترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دسیون :  یم  راونألا » راحب   » رد هللا  همحر  یسلجم  هماّلع   - 21  / 1039

(2) انیلع .  وهف  سانلل  ناک  امو  مهل ،  وهف  انل  ناک  امو  انل ،  وهف  هَّلل  مهیلع  ناک  امف  انتعیش ؛ رمأ  انّیلو  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

نآ دشاب  اهنآ  رب  دنوادخ  فرط  زا  یّقح  ره  میوش ، یم  راد  هدهع  ار  نامنایعیش  روُما  یتسرپرـس  ام  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 
نآ دنشاب  هتشاد  نانآ  زا  مدرم  هک  یّقح  ره  و  میـشخب ، یم  نامنایعیـش  هب  ار  نآ  دشاب  ام  رایتخا  رد  هک  یّقح  ره  و  تسام ، رایتخا  رد 

 . مییامن ادا  هک  تسام  رب  زین 

رورغم ار  امش  ثیدح  نیا  مالسلا !  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  يا  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

 . 100/47 ح 119 راونألا :  راحب  617/2 ح 16 ،  جئارخلا :  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 420 ح3 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . 313/27 ح 10 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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605 ص :

 . ناتسود ناّبحم و  قلطم  هن  تسا  نایعیش  لماش  ینابرهم  تیانع و  نیا  هک  ارچ  دزاسن ،

ثیدـح نیا  لماش  دـیآرب ، اـهنآ  هدـهع  زا  دـناوتن  دوش و  یلاـمعا  بکترم  رگا  هدـش ، وا  يزور  يا  هژیو  تیادـه  هک  یـسک  يرآ ، 
.دش دهاوخ  یفالت  مالسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نآ  هیحان  زا  تسا و  كرابم 

----------------------------------------------

: دیوگ هزمح  یبا  نب  ّیلع  تسا :  هدمآ  جئارخ »  » و میقتسملا » طارص   » باتک رد   - 22  / 1040

يامرخ تخرد  ریز  هار  نیب  رد  میداـتفا ، هار  هب  هّکم  يوس  هب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  یلاـس 
هچ مدـیمهفن  نم  دروآرد ، تکرح  هب  ییاعد  ندـناوخ  يارب  ار  شکراـبم  ياـهبل  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  میتسـشن ، يا  هدیکـشخ 

 : دومرف هاگنآ  دناوخ ، ییاعد 

 . هدابع قزر  نم  کیف  هَّللا  لعج  اّمم  انیمعطأ  هلخن !  ای 

.ناروخب ام  هب  هداد ،  رارق  شناگدنب  يزور  يارب  وت  داهن  رد  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  زا  امرخ !  تخرد  يا 

نآ رب  اه و  گرب  ياراد  هک  یلاـح  رد  دـش  جـک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  فرط  هب  تخرد  مدـید  مدوب ، اـمرخ  تخرد  هّجوتم  نم 
 . دوب يا  هزات  بطر 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . روخب وگب و  هَّللا » مسب   » و وش ، کیدزن 

بارعا زا  یکی  نیب ،  نیا  رد  مدروخ .  یم  هک  دوب  ییامرخ  نیرتذیذل  نیرتهب و  هک  یتسار  هب  میدـش ،  اه  بطر  ندروخ  لوغـشم  ام 
.مدوب هدیدن  نیا  زا  رتگرزب  يرحس  زورما  لثم  نم  تفگ : دید  ار  زیگنا  تفگش  هدیدپ  نیا  یتقو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

کلزنم یلإ  يدتهت  ًابلک  کخـسمیف  هَّللا  وعدأ  نأ  تببحأ  نإف  بیجیف ،  هَّللا  وعدن  لب  نهاک ،  الو  رحاس  انیف  سیل  ءایبنألا  هثرو  نحن 
؟  کلهأل صبصبتو  مهیلع ،  لخدتو  ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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وا میهاوخ و  یم  دنوادخ  زا  ام  هکلب  تسین ) رحس  زا  نیا  ، ) تسین زاب ) هدبعـش   ) نهاک رحاس و  ام  نایم  رد  میتسه ، ناربمایپ  ثراو  ام 
مد اهنآ  يارب  تا  هداوناخ  شیپ  هتفر و  تا  هناخ  هب  ات  دـنک  خـسم  یگـس  هب  ار  وت  ات  مهاوخب  ادـخ  زا  یلیام  رگا  دـیامن ، یم  تباـجا 

؟ ینابنجب

 . يرآ تفگ : ینادان  يور  زا  یبارعا 

.تفر دمآ و  رد  یگس  تروص  هب  مد  نامه  رد  دومرف و  اعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

! ورب وا  یپ  زا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اهنآ دنابنج ، یم  مد  شنادـنزرف  هداوناخ و  يارب  و  تفر ، شا  هناخ  هب  هدـش و  دوخ  ياتـسور  دراو  وا  مداتفا ، هار  هب  وا  رـس  تشپ  نم 
.دندرک نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هتشادرب و  یبوچ 

هیلع ماما  ربارب  رد  دمآ و  وا  هاگان  هک  مدرک  یم  وگزاب  شترضح  هب  ار  نایرج  متشاد  متشگرب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نم 
 . درک یم  هلان  دیلام و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  تخیر ، یم  کشا  داتسیا ، مالسلا 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  یبارعا  تشگزاب و  لّوا  تلاح  هب  دومن و  اعد  درک و  مّحرت  وا  هب  ترضح 

؟ يدروآ نامیا  الاح  ایآ  یبارعا ! يا 

(1) هبترم .  رازه  نارازه  يرآ ، تفگ :

----------------------------------------------

 : دیوگ نابیظ  نب  سنوی  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 23  / 1041

هیلع میهاربا  ترـضح  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  مدیـسرپ : شترـضح  زا  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  مدرم  زا  یهورگ  اـب 
ایآ نک ، » حبذ  ار  اهنآ  نک و  باختنا  ار  ناغرم  زا  عون  راهچ  سپ  « ؛  (2) َّنُهْرُصَف » ِْریَّطلا  َنِم  ًهََعبْرَأ  ْذُخَف  : » دیامرف یم  مالسلا 

( راصتخا تروص  هب   ) 185/2 ح3 میقتسملا :  طارـصلا  رد  تیاور  نیا  110/47 ح 147 .  راونألا :  راـحب  296/1 ح3 ،  جئارخلا :  - 1
.تسا هدش  لقن 

 . هیآ 260 هرقب ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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607 ص :

؟  سنج کی  زا  ای  دندوب ،  نوگانوگ  سنج  دنچ  زا  غرم  راهچ  نیا 

: دومرف ترضح 

؟  هلثم مکیُرا  نإ  نّوبحتأ 

؟ مهد ناشن  امش  هب  ار  نآ  دننامه  دیراد  تسود  ایآ 

 . يرآ میدرک : ضرع 

.دمآ ترضح  نآ  ربارب  رد  دز و  رپ  یسوواط  هاگان  سوواط ! يا  دومرف : ترضح 

.دش رضاح  شترضح  ربارب  رد  یغالک  هاگان  غالک ! يا  دز : ادص  هاگنآ 

.دمآ شترضح  ربارب  رد  يراکش  زاب  کی  هاگان  زاب ! يا  دومرف : ترضح 

.دش رهاظ  شربارب  رد  يرتوبک  هاگان  رتوبک ! يا  دز : ادص  هاگنآ 

سپس .دنیامن  طولخم  مه  اب  ار  همه  دننکب و  ار  اهنآ  ياهرپ  و  دننک ، هعطق  هعطق  هدیرب و  رس  ار  هدنرپ  راهچ  ره  داد  روتسد  ترـضح 
 ! سوواط يا  دز :  ادص  تفرگ و  تسد  هب  ار  سوواط  رس 

سوواط دندیبسچ ، یم  سوواط  رس  هب  همه  دندش و  یم  ادج  مه  زا  رَپ  ناوختسا و  تشوگ و  زا  سوواط  ياضعا  مامت  هک  میدید  ام 
.دش هدنز  ترضح  ربارب  رد 

ترـضح ربارب  رد  همه  دز و  ادص  ار  رتوبک  دز و  ادص  ار  يراکـش  زاب  دـش و  هدـنز  دز و  ادـص  ار  غالک  روط  نامه  ترـضح  هاگنآ 
.دندش (1) هدنز 

----------------------------------------------

: تسا هدش  لقن  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 24  / 1042

زا مراـهچ  کـی  نآرق ،  لـباقم  رد  مادـک  ره  هک  دنتـشاذگ  رارق  هّکم  رد  اهبهذـم (2)  يرهد  زا  رفن  هس  اـب  ءاـجوعلا  یبا  نـبا  يزور 
نانآ دنسیونب ،  ناشدوخ 

 . 111/47 ح 148 راونألا :  راحب  297/1 ح4 ،  جئارخلا :  - 1
كاله رهد  زج  ار  ام  دنتفگ : یم  نانآ  یخزود ، هن  تشهب و  هن  تسه  ییادخ  هن  دنتـشاد ، داقتعا  هک  دـندوب  یهورگ  اه :  يرهد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . دـندوب هداد  رارق  نییآ  دوـخ  يارب  يراوتـسا ،  مکحم و  یلقع  لـیلد  نودـب  تاناسحتـسا  يور  زا  ار  شور  هار و  نـیا  و  دـنک ، یمن 
(. 64/1 نیرحبلا : عمجم  هب  دوش  عوجر  )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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608 ص :

 . دنروایب لحم  نیمه  رد  ار  دوخ  ياه  هتشون  هدنیآ  لاس  هک  دنتسب  نامیپ  دهع و  مه  اب 

: دـیامرف یم  هک  مدـید  ار  هیآ  نیا  یتقو  نم  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دـندمآ ، مه  درگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  هدـنیآ  لاـس  یتقو 
دوـخ نامـسآ ! يا  و  رب ! ورف  ار  تبآ  نیمز ! يا  دـش :  هـتفگ  و   ، » (1) ُءاْملا »  َضیغَو  یِعْلقَأ  َءامَـس  ایَو  ِكَءام  یعَْلبا  ُضْرَأ  اـی  َلـیقَو  »

.متشادرب تسد  هزرابم  زا  تسشن ، » ورف  بآ  نک و  يراد 

ناردارب  ) هک یماـگنه  « ؛  (2) ًاـّیَِجن »  اوُـصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَأـْیَتْسا  اَّمَلَف  : » دـیامرف یم  هک  مدیـسر  هیآ  نیا  هب  یتـقو  زین  نم  تـفگ : يرگید 
.مدش سویأم  نآرق  اب  هزرابم  زا  دنتخادرپ ، » اوجن  هب  مه  اب  هتفر و  يرانک  هب  دندش  سویأم  وا  زا  فسوی )

در اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مشـش ،  ياوشیپ  هاگان  دـندز ،  یم  فرح  مه  اب  هتـسهآ  یناهنپ و  نانآ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و 
 : دومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  درک و  اهنآ  هب  ور  دش ،  یم 

 . (3) ِِهْلثِِمب » َنُوتْأَیال  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلاَو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  » 

« . دروآ دنهاوخن  ار  نآ  دننامه  زگره  دنروایب  ار  نآرق  نیا  دننامه  ات  دنیآ  مه  درگ  نایرپ  اه و  ناسنا  رگا  وگب :  »

.دندش (4) توهبم  مامه ،  ماما  نآ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  ندینش  اب  نانآ 

----------------------------------------------

: دیوگ یّقر  نومأم  دسیون : یم  بقانم »  » باتک رد   - 25  / 1043

نسح نب  لهس  هاگان  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میاقآ  الوم و  تمدخ  رد  نم 

 . هیآ 44 دوه ،  هروس  - 1
 . هیآ 80 فسوی ،  هروس  - 2

 . هیآ 88 ءارسا ،  هروس  - 3
 . 117/47 ح 156 راونألا :  راحب  710/2 ح5 ،  جئارخلا :  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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609 ص :

: تفگ درک و  شترضح  هب  ور  .تسشن  درک و  مالس  دش و  دراو  یناسارخ 

زا شیب  هک  نیا  اب  دینک ، یمن  عافد  دوخ  قح  زا  ارچ  دیتماما ، تیب  لها  امـش  دیتسه ، نابرهم  فوؤر و  امـش  ادخ !  لوسر  دـنزرف  يا 
؟ دنتسه امش  هاگشیپ  رد  ندز  ریشمش  هدامآ  هک  یگمه  دیراد  هعیش  رازه  دص 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ دیامن تیاعر  ار  وت  قح  دنوادخ  نیشنب ، یناسارخ ! يا 

.نک نشور  ار  رونت  هفینح ! دومرف : درک و  هفینح »  » مانب يزینک  هب  ور  سپس 

هب ور  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دش .  دیفس  شتآ ) هلعـش  زا   ) نآ يالاب  تمـسق  هک  دیدرگ  شتآ  هّکت  کی  رونت  تخورفا و  ار  رونت  وا 
: دومرف درک و  یناسارخ  نآ 

! وش رونت  دراو  زیخرب و  یناسارخ ! يا 

.درذگب وت  زا  دنوادخ  رذگ ! رد  نم  مرج  زا  نازوسم ، شتآ  اب  ارم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  نم ! ياقآ  تفگ : یناسارخ 

.مدومن وفع  ار  وت  دومرف : ترضح 

لوسر دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : دـش و  دراو  تشاد -  تسد  رد  ار  شیاهـشفک  هک  یلاح  رد  یّکم -  نوراـه  لاـح ،  نیمه  رد 
 ! ادخ

 : دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . رّونتلا یف  سلجاو  كدی ،  نم  لعنلا  قلأ 

! نیشنب رونت  لخاد  ورب  زادنیب و  ار  تیاهشفک 

 . تسشن رونت  لخاد  تخادنا و  ار  شیاهشفک  وا 

؛  درک یم  تبحص  وا  اب  ناسارخ  ياه  نایرج  زا  نانچ  ترـضح  ندومن ،  تبحـص  یناسارخ  اب  درک  عورـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف درک و  یناسارخ  هب  ور  سپس  .هدوب  ناسارخ  رد  هک  نیا  ایوگ 

!؟ تسا ربخ  هچ  رونت  رد  نیبب  زیخرب و  یناسارخ ! يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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610 ص :

 . درک مالس  ام  رب  دش و  جراخ  رونت  زا  هاگنآ  .تسا  هتسشن  رونت  رد  وناز 

 : دومرف درک و  یناسارخ  هب  ور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ دوش یم  ادیپ  وا  دننامه  رفن  دنچ  ناسارخ  رد 

.دوش یمن  ادیپ  مه  رفن  کی  یّتح  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع 

.تسین مه  رفن  کی  یّتح  ادخ ! هب  هن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . تقولاب ملعأ  نحن  انل ،  نیدضاعم  هسمخ  هیف  دجنال  نامز  یف  جرخنال  ّانإ  امأ  دومرف : هاگنآ 

(1) میناد .  یم  رتهب  ار  بسانم  تقو  نامدوخ  ام  مینک .  یمن  مایق  میشاب ،  هتشادن  روای  رفن  جنپ  هک  ینامز  رد  ام  هک  نادب 

----------------------------------------------

دیز دـنک : یم  لقن  نینچ  لئالد »  » باـتک زا  هّمغلا » فشک   » رد هللا  همحر  یلبرا  یـسیع  نب  ّیلع  ردـقلا ،  لـیلج  ملاـع   - 26  / 1044
: دیوگ ماّحش 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 

؟ يراد لاس  دنچ  دیز ! يا 

 . رادقم نالف  مدرک : ضرع 

؟ یتسه ام  اب  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  یتسه ، ام  نایعیش  زا  ام و  اب  وت  هک  هدب  هدژم  هماسا ! ابا  يا  دومرف :

؟ مشاب امش  اب  نم  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  یلو  نم ! ياقآ  ارچ  مدرک : ضرع 

نازیملّانأکل هَّللاو ،  مکسفنأ ،  نم  مکب  محرأ  ّینإ  دیز !  ای  هَّللاو ، انیلإ ، انتعیش  باسحو  انیلإ ،  ّنإو  انیلإ ،  طارصلا  ّنإ  دیز !  ای  دومرف :
.هدحاو هجرد  یف  هّنجلا  یف  يرضنلا  هریغملا  نب  ثراحلا  یلإو  کیلإ  رظنأ  ي 

امش هب  نم  دیز ! يا  ادخ ! هب  دنگوس  تسام ، رایتخا  رد  ام  نایعیـش  باسح  تسام ، تسد  رد  نازیم  طارـص و  هک  یتسار  هب  دیز ! يا 
هجرد و کی  رد  تشهب  رد  يرـضن  هریغم  نب  ثراح  وت و  هک  منیب  یم  نونکا  مه  ایوگ  ادخ ! هب  دنگوس  .متـسه  رتنابرهم  ناتدوخ  زا 

.دیتسه (2) ماقم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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----------------------------------------------

 . 123/47 ح 172 راونألا :  راحب   ، 237/4 بقانملا :  - 1
 . 143/47 ح 197 راونألا :  راحب   ، 190/2 هّمغلا :  فشک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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611 ص :

: دیوگ هّرق  یبا  نب  لضف  تسا : هدمآ  هرس » سدق  ماّرو  هعومجم   » باتک رد   - 27  / 1045

: دومرف یم  دصاق  هب  داهن و  یم  ار  رانید  ياه  هسیک  نآ  رد  درک و  یم  نهپ  ار  دوخ  يابع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنا هداتسرف  امش  يارب  قارع  زا  ار  لوپ  نیا  وگب :  نانآ  هب  هدب و  شا -  هداوناخ  زا  ینالف -  ینالف و  هب  ربب  ار  اه  لوپ  نیا 

 . تفگ یم  ار  ترضح  شیامرف  نامه  داد و  یم  اهنآ  هب  تفرگ و  یم  ار  لوپ  صخش  نآ  دیوگ :  یم  يوار 

ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يدنواشیوخ  قح  هک  دـهد  ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  دـنتفگ : یم  دـنتفرگ و  یم  ار  لوپ  نانآ 
 )!!( دنک مکح  رفعج  ام و  نایم  دنوادخ  یلو  يدومن ؟ تیاعر 

تشاذگ یم  هدجس  هب  رس  دینش ،  یم  ار  نخس  نیا  ددرگ -  رت  ینارون  شیور  هک  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
: تفگ یم  و 

 . یبأ دلول  یتبقر  ّلذأ  ّمهللا 

(1) هدب .  رارق  عضاخ  نتورف و  مردپ  نادنزرف  شیپ  ارم  ادنوادخ !

----------------------------------------------

: دیوگ ماشه  تسا :  هدمآ  جئارخ »  » و بقانم »  » باتک رد   - 28  / 1046

.دیسر یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دش  یم  فّرشم  جح  هب  هک  یلاس  ره  لبج  لها  ِناگرزب  زا  یکی 

هب دیـشک .  یم  ازارد  هب  هنیدم  رد  شندـنام  وا و  ّجـح  .داد  یم  ياج  هنیدـم  رد  دوخ ،  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . دش فّرشم  ّجح  هب  هاگنآ  درخب ، هنیدم  رد  يا  هناخ  وا  يارب  ات  دومن  میدقت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  مهرد  رازه  هد  یلاس  تهج  نیمه 

هناخ نم  يارب  مدرگ ،  تنابرق  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تشگزاب  عقوم 

 . 60/47 ح 114 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف يدیرخ ؟ 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  داد  وا  هب  ار  يا  هتشون  دنس و  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  يرآ . 

 ، سودرفلا یف  ًاراد  هل  يرتشا  یلبجلا :  نالف  نب  نـالفل  مالـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  يرتشا  اـم  اذـه  میحرلا ،  نمحرلا  هَّللا  مسب 
هیلع ّیلع  نب  نسحلا  ثلاثلا  ّدـحلاو  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریمأ  یناثلا  ّدـحلاو  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لّوألا  اهّدـح 

 . مالسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  عبارلا  ّدحلاو  مالسلا ، 

وا يارب  .تسا  هدیرخ  یلبج  نالف  دنزرف  ینالف  يارب  دّمحم  نب  رفعج  هک  تسا  يا  هناخ  دنـس  نیا  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هناخ  نآ ، مّود  ّدح  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هناخ  نآ  لّوا  ّدح  هک : هدیرخ  تشهب  رد  يا  هناخ 

 . تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هناخ  نآ ، مراهچ  ّدح  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  هناخ  نآ ، مّوس  ّدح  مالسلا و 

.دنادرگ امش  يادف  ارم  ادخ  میضار ، نم  تفگ : دناوخ  ار  هتشون  وا  یتقو 

دنوادخ مراودیُما  مدرک ، میسقت  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  نایم  رد  ار  لوپ  نآ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دهد رارق  تشهب  ار  وت  شاداپ  دریذپب و  وت  زا  ار  نآ 

گرم رتسب  هب  يرامیب  نامه  رثا  رد  دش ،  رامیب  یتخل  زا  سپ  تشگزاب ،  دوخ  نطو  هب  تفرگ و  ار  دنس  صخـش ،  نآ  دیوگ : يوار 
میلـست نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگب و  نیا  دـننک ، نفد  وا  اب  ار  دنـس  نآ  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  شا  هداوناخ  وا  داتفا ،

 . درک

نآ رد  هک  دندید  ار  يدنـس  نآ ،  يور  دنتفر ، شربق  رـس  نادادـماب  یتقو  دـندرک ، لمع  درم  گرزب  نآ  شرافـس  قبط  وا ،  هداوناخ 
: دوب هدش  هتشون 

(1) درک .» افو  دوب ، هتفگ  هچنآ  هب  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  ادخ ،  ّیلو  هک  دنگوس !  ادخ  هب  »

----------------------------------------------

: دیوگ حیبص  نب  دیلو  دسیون : یم  حئارجلا » جئارخلا و   » باتک رد   - 29  / 1047

134/47 ح 183. راونألا :  راحب  ظافلا ، رد  توافت  اب  303/1 ح7 ،  جئارخلا : ، 233/4 بقانملا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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زینک هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیبوک ، ار  لزنم  برد  یـصخش  هاگان  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  اـقفر  زا  يا  هّدـع  اـب  یبش 
: دومرف

؟ تسیک نیبب 

.تسا یلع  نب  هَّللا  دبع  تیومع  تفگ : تشگرب و  تفر و  رد  تشپ  زینک 

: دومرف درک و  ام  هب  ور  دیایب و  وگب  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دیورب يرگید  قاتا  هب 

هیلع ماما  ناوناب  زا  یکی  هک  میدرک  نامگ  میدرک و  ساـسحا  اـجنآ  رد  ار  یـصخش  تکرح  يادـص  میدـش ، يرگید  قاـتا  دراو  اـم 
 . میتسشن مه  رانک  تهج ،  نیمه  هب  تسا ، مالسلا 

نوریب قاـتا  زا  زین  اـم  تفر ، نوریب  هاـگنآ  تفگ ، هتـسیاشان  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تسناوـت  هچ  ره  دـش  دراو  یلع  نب  هَّللادـبع  یتـقو 
.داد همادا  دوب ، هدرک  عطق  ار  شنخس  وا ، دورو  عقوم  هک  ییاجنامه  زا  درک و  نخس  همادا  هب  عورش  مالسلا  هیلع  ماما  میدمآ ،

میتساوخ یم  ام  دیامن ، دروخرب  نینچ  امش  اب  یـسک  مینک  یمن  نامگ  ام  هک  دز  فرح  امـش  اب  نانچ  صخـش  نیا  تفگ : ام  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .میهدب  ار  وا  خساپ  مییایب و  نوریب 

.دینکن تلاخد  ام  نایم  رد  دیشاب ! مارآ 

؟ تسیک نیبب  دومرف : زینک  هب  ترضح  دز ، ار  هناخ  برد  یصخش  زاب  تشذگ ، بش  زا  یساپ 

 . تسا یلع  نب  هَّللا  دبع  تیومع  تفگ : تشگ و  زاب  تفر و  رد  تشپ  زینک 

.دیدرگرب دیدوب ،  هک  ییاجنامه  هب  دومرف : ام  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ادخ شخبب ، ارم  ردارب !  رـسپ  تفگ : یم  و  تسیرگ ، یم  دنلب  يادص  اب  هک  یلاح  رد  دش ، لخاد  وا  دنداد .  دورو  هزاجا  وا  هب  هاگنآ 
.درذگرد وت  زا  ادخ  رذگ ،  رد  نم  زا  دشخبب ، ار  امش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؟ ّمع ای  اذه  یلإ  کجوحأ  يّذلا  ام  ّمع !  ای  کل  هَّللا  رفغ 

؟ ییوگ یم  نینچ  هک  هدش  هچ  ناجومع ! دشخبب  ار  وت  ادخ 

هدرک و هلمح  نم  هب  كانتـشحو  تسوپ  هایـس  درم  رفن  ود  مدیباوخ ، هک  نیمه  مدیباوخ ،  متفر ، امـش  هناخ  زا  هک  نیا  زا  سپ  تفگ :
.ربب شتآ  يوس  هب  ار  وا  تفگ : يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  دنتسب ، ارم  ناوزاب  دنتفرگ و  ارم 

ایآ ادـخ !  لوسر  يا  مدرک : ضرع  مدروخرب ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ماـگنه  نیا  رد  درب ، شتآ  يوس  هب  ارم  وا 
؟ دنیامن یم  يراتفر  هچ  نم  اب  دینیب  یمن 

؟ یتفگ نانچ  نینچ و  مدنزرف  هب  هک  يدوبن  وت  رگم  دومرف :

.میوگ یمن  رگید  ادخ !  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

.منک یم  درد  ساسحا  مناوزاب  رد  نامسیر  تّدش  زا  مه  زونه  یلو  دندرک ، اهر  ارم  نانآ  دننک ، اهر  ارم  ات  داد  روتسد  ترضح 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.نکب ار  دوخ  ّتیصو 

 . مضورقم متسه و  يدایز  لایع  ياراد  یفرط ،  زا  مرادن ، یتورث  نم  منک ؟ ّتیصو  يزیچ  هچ  هب  درک : ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛  یلایع یلإ  کلایع  ّیَلع و  کنید 

.مهد یم  رارق  دوخ  هداوناخ  وزج  ار  تا  هّچب  نز و  و  منک ، یم  ادا  نم  ار  تضرق 

وزج ار  وا  لایع  لها و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درم .  یلع  نب  هَّللادبع  هک  میدوب  هدشن  جراخ  هنیدم  زا  زونه  ام  درک ، ّتیـصو  زین  وا 
(1) دروآرد .  دوخ  رسپ  جاودزا  هب  ار  شرتخد  هدرک و  ادا  ار  شضرق  داد ، رارق  دوخ  هداوناخ 

----------------------------------------------

تداعـساب رـضحم  رد  نم  دیوگ : یّقر  ریثک  نب  دواد  تسا :  هدمآ  هرـس  سدق  یـسوط  خیـش  دنزرف  یلاما »  » باتک رد   - 30  / 1048
: دومرف نم  هب  همّدقم  نودب  ترضح  متشاد ، روضح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشش ،  ياوشیپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . 96/47 ح 110 راونألا :  راحب  619/2 ح 19 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 ، کلذ ینّرسف  نالف  کّمع  نبال  کتلـص  کلمع  نم  ّیلع  ضرُع  امیف  تیأرو  سیمخلا ،  موی  مکلامعأ  ّیلع  تضرُع  دقل  دواد !  ای 
 . هلجأ عطقو  هرمع  ءانفل  عرسأ  هل  کتلص  ّنأ  تملع  ّینإ 

مدید و ار  ینالف  تیومع  رسپ  اب  وت  محر  هلص  لمع  وت ،  لامعا  نایم  رد  نم  دش ، هضرع  نم  رب  امـش  لامعا  هبنـشجنپ  زور  دواد !  يا 
.دش دهاوخ  شلجا  عطق  وا و  نتفر  ایند  زا  دوز  ثعاب  وت  محر  هلص  هک  مناد  یم  نم  مدش ، لاحشوخ  تهج  نیا  زا 

شیپ تهج ،  نیمه  هب  هدش  دب  یلیخ  شیناگدنز  عضو  هک  مدش  رادربخ  متشاد ، یثیبخ  یبصان و  دناعم ، يومعرسپ  نم  دیوگ : دواد 
.دنداد (1) نم  هب  ار  ربخ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدش  هنیدم  دراو  یتقو  مداتسرف ، وا  هب  لوپ  يرادقم  موش  هّکم  مزاع  هک  نآ  زا 

----------------------------------------------

 : دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصبوبا  دسیون : یم  دئاوفلا » زنک   » باتک رد   - 31  / 1049

 . هطوقس ناوأ  رجشلا  نم  قرولا  حیرلا  طقست  امک  انتعیش  روهظ  نع  بونذلا  طقست  هکئالم  هَّلل  ّنإ  دّمحم !  ابأ  ای 

لـصف رد  داب  هک  روطنامه  دـنزیر  یم  ام  نایعیـش  شود  زا  ار  ناهانگ  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دّـمحم ! ابا  يا 
! دزیر یم  ار  ناتخرد  گرب  زییاپ 

« . دننک یم  رافغتسا  نانمؤم  يارب  و  « ؛  (2) اُونَمآ » َنیذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  يادخ  شیامرف  ریسفت  تسا  نیا  و 

وت یلاحـشوخ  رورـس و  بجوم  نخـس  نیا  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  نارگید ، هب  هن  دراد ، صاصتخا  امـش  هب  اهنآ  رافغتـسا  ادخ ! هب  دنگوس 
؟ دش

(3) يرآ .  مدرک :  ضرع 

 . سلجم 14 413 ح 77  یسوط :  یلاما  - 1
 . هیآ 7 رفاغ ،  هروس  - 2

رد ینیلک  مالـسإلا  هقث  ار  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 93 .  209/24 ح 5 و 49/68  راونألا :  راـحب  528/2 ح 4 ،  تایآلا :  لیوأت  - 3
.تسا هدروآ   33/8  - 35 یفاکلا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف ترضح  تسا : هدمآ  دنس  هلسلس  نامه  اب  يرگید  ثیدح  رد 

« میحَْجلا َباذَـع  ْمِِهقَو  َکَلیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُونَمآ ...  َنیذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  : » دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  شیامرف  ریـسفت  نامه  نیا 
؛  (1)

هبوت هک  ار  یناسک  سپ  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وت  ملع  تمحر و  ادنوادخ !  دنیوگ ) یمو   ) دننک یم  رافغتسا  نانمؤم  يارب  «و 
« . نک يرادهگن  ظفح و  مّنهج  باذع  زا  ار  نانآ  و  زرمایب ،  دننک  یم  يوریپ  وت  هار  لیبس و  زا  دنا و  هدرک 

هدشن هدارا  امـش  ریغ  دیتسه و  امـش  نانمؤم ، » « ؛ » اونمآ نیّذلا   » زا روظنم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ » هار  « ؛ » هَّللا لیبس   » نیاربانب
(2) تسا . 

----------------------------------------------

مدوخ اب  مدش ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  دراو  نم  دـیوگ : هعامـس  دـسیون :  یم  تاجردـلا » رئاصب   » باتک رد   - 32  / 1050
: دومرف دید  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  .مدز  یم  فرح 

؟ ینیبب ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یهاوخ  یم  ینز ؟ یم  فرح  تدوخ  اب  ارچ  هدش ؟ هچ 

.يرآ مدرک : ضرع 

! وش قاتا  نآ  دراو  زیخرب و  دومرف :

.مدید ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگان  مدش ، قاتا  دراو  متساخرب و  نم 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نسح  ماما  تمدخ  نایعیـش  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تداهـش  زا  سپ  دومرف :  ترـضح 
.دندرک ییاهشسرپ  ترضح  نآ  زا  هدیسر و 

؟ دیسانش یم  دینیبب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.يرآ دنتفگ :

ار ترـضح  نآ  هدـید و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگان  دـندز ، الاب  ار  هدرپ  نانآ  دـینزب ؛  الاب  ار  هدرپ  سپ  دومرف :  ترـضح 
 . دنتخانش

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.مکیلع هّجح  اّنم  یقب  نم  یقبیو  ّتیمب ،  سیلو  اّنم  تام  نم  تومی 

(3) تسامش .  يارب  تّجح  دنام ،  یم  یقاب  ام  زا  هک  یسک  و  تسا ، هدرمن  عقاو  رد  یلو  دریم ، یم  ام  زا  هک  یسک 

----------------------------------------------

 . هیآ 7 رفاغ ،  هروس  - 1
 . 210/24 ح 6 راونألا :  راحب  528/2 ح 5 ،  تایآلا :  لیوأت  - 2
 . 303/27 ح4 راونألا :  راحب  275 ح4 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 3
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: دیوگ ریصبوبا  تسا : هدمآ  شبک  نب  نسح  دّیس  باتک  رد   - 33  / 1051

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هبلق هَّللا  نحتما  نمؤم  الو  لسرم ،  ّیبن  ـالو  بّرقم ،  کـلم  هلمتحیـال  هَّللا  ملع  نم  ًاـملعو  هَّللا ، ّرـس  نم  ًاّرـس  اندـنع  ّنإ  دّـمحمابأ ! اـی 
 . نامیإلل

هن بّرقم ، هتشرف  هن  ار  نآ  لمح  ییاناوت  هک  تسوا  نایاپ ) یب   ) شناد زا  یـشناد  ادخ و  رارـسا  زا  يّرـس  ام  دزن  انامه  دّمحم !  ابا  يا 
 . دنرادن هدومزآ ،  نامیا  اب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هن  لسرم و  ربمایپ 

دزن هک  یتسار  هب  .تسا  هتشامگن  رما  نیا  رب  ار  ام  زا  ریغ  یـسک  هدومرفن و  فّلکم  نیا ، لمح  رب  ار  ام  زج  دنوادخ  دنگوس !  ادخ  هب 
قح بناج  زا  ار  شناد  نیا  ام  دومن ، ملع  نیا  ندناسر  رومأم  ام  دنوادخ  .تسوا  نارکیب  شناد  زا  یملع  و  ادـخ ، رارـسا  زا  يّرـس  ام 

ات دنک ، لمح  ار  نآ  دناوتب  هک  میتفای  ار  یسک  هن  هتـشاد و  ار  نآ  ّتیلها  هک  یـسک  هن  میتفای و  نآ  رب  یّلحم  هن  یلو  میدناسر ، یلاعت 
وا نادنزرف  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تنیط  زا  نانآ  دیرفآ ،  ار  ییاه  هورگ  رما ،  نیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا 

ار نانآ  دنوادخ  دندش ، هدیرفآ  دوب ، هدیرفآ  ار  شنادنزرف  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  يرون  زا  مالسلا و  مهیلع 
.تسا هتخاس  هتخادرپ ،  هتخاس و  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هک  یتمحر  هدنام  یقاب  اب 

ناشیا هب  ام  دای  و  دندش ، نآ  لمحتم  هتفریذپ و  ام  زا  نانآ  میدـناسر ، هورگ  نیا  رب  دوب  هدـش  راذـگاو  ام  هب  هک  ار  یهلا  تیرومأم  ام 
 . دش لیامتم  ام  نخس  تخانش و  تفرعم و  يوس  هب  نانآ  ياه  لد  سپ  دیسر ، 

لّمحت ار  ریطخ  رما  نیا  دنتـسناوت  یمن  ادخ ! هب  دـنگوس  دـندوبن و  نینچ  زگره  دـندوب  هدـشن  قلخ  يرون  تنیط و  نینچ  زا  نانآ  رگا 
.دننک

نآ هب  هک  نانچمه  ار -  ماغیپ  نیا  هک  دـش  رما  ام  هب  دـیرفآ ، شتآ  خزود و  يارب  زین  ار  یهورگ  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دومرف : هاگنآ 
 . میناسرب زین  نانآ  هب  میدناسر -  هورگ 

لمح دندرک و  در  ار  رما  نیا  و  درک ، ادیپ  ترفن  ناشیاهلد  هدش و  زئمشم  رما  نیا  زا  نانآ  میدومن ، غالبا  نانآ  هب  ار  ریطخ  رما  نیا  ام 
.دنتسه باّذک  رحاس و  نانآ  دنتفگ : هدومن و  بیذکت  هکلب  دندرکن ،

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نانآ تخاـس ، يراـج  ناـنآ  ناـبز  رب  ار  قیاـقح  زا  یخرب  هاـگنآ  درب .  اـهنآ  داـی  زا  ار  رما  نیا  دز و  رهم  ناـشیاهلد  رب  دـنوادخ  سپ 
لها دوخ و  يایلوا  زا  ادـخ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  تسا .  نآ  رکنم  ناشیاهلد  یلو  دنتـسه ؛ اـیوگ  قیاـقح  نآ  هب  هاـگآدوخان 

 . دنک عفد  ار  يدب  شتعاط 

ناـهنپ هتـشاد و  هگن  ناـنآ  زا  ار  رارـسا  هک  دـش  رما  اـم  هب  سپ  درک .  یمن  تداـبع  ار  وا  نیمز ،  يور  رد  یـسک  دوبن ،  نینچ  رگا  و 
.مییامن

زا نامتک  رب  رما  ادـخ  هک  یناسک  زا  دـیراد و  ناهنپ  هدومن  نانآ  زا  يراد  هگن  هب  رما  دـنوادخ  هک  یناسک  زا  ار  قیاقح  نیا  نیارباـنب ،
 . دینک نامتک  هدومن ،  نانآ 

: دومرف تسیرگ و  درب و  الاب  ار  شکرابم  تسد  ترضح  هاگنآ  دیوگ : يوار 

انتعجف نإ  ّکنإف  مهب ،  انعجفتف  كءادعأ  مهیلع  ّطلستالو  انتامم ،  مهتاممو  انایحم ،  مهایحم  لعجاف  نولیلق  همذرـشل  ءالؤه  ّنإ  ّمهللا 
 . کضرأ یف  ًادبأ  دبعت  مل  مهب 

! هد رارق  ام  گرم  دننامه  ار  نانآ  گرم  ام و  یگدنز  دننامه  ار  نانآ  یگدـنز  دنتـسه ، كدـنا  يا  هّدـع  نایعیـش )  ) نانیا ادـنوادخ !
تبیـصم نانآ  تهج  هب  ار  ام  وت  رگا  هک  ارچ  يروآ ، درد  هب  ار  ام  لد  هلیـسو  نیدـب  ات  نادرگن  ّطلـسم  هریچ و  نانآ  رب  ار  تنانمـشد 

(1) درک .  دهاوخن  تدابع  ار  وت  نیمز  يور  رد  یسک  زگره  ینک  هدز 

----------------------------------------------

تفرگ و ار  شیوخ  كرابم  يوزاب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :  نیعا  نب  ریکب  تسا : هدـمآ  بقانم »  » باـتک رد   - 34  / 1052
 : دومرف

هَّللاو اذهو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  قورع  هَّللاو  هذهو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دلج  هَّللاو  اذـه  ریکب ! ای 
 . هرخآلا یف  ام  ملعأو  ایندلا ،  یف  ام  ملعأو  ضرألا ،  یف  ام  ملعأو  تاوامسلا  یف  ام  ملعأل  ّینإ  هَّللاو  همحل ، هَّللاو  اذهو  همظع ،

! مسق ادخ  هب  تسا و  ترضح  نآ  ياهگر  نیا  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسوپ  نیا  ادخ ! هب  دنگوس  ریکب ! يا 
.تسوا تشوگ  نیا  ناوختسا و  نیا 

.متسه هاگآ  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هب  نم  هک  یتسار  هب  ادخ ! هب  دنگوس 

 . تسا هدش  لقن  209/2 ح 105  راونألا :  راحب  رد  تیاور  نیا  ریظن  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 : دومرف نیاربانب  دش ،  نوگرگد  نانخس ،  نیا  زا  یهورگ  هرهچ  هک  دش  هّجوتم  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

؛  (1) ْیَش ٍء » ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  مناد ، یم  لاعتم  يادخ  باتک  زا  ار  شناد  نیا  نم  ریکب ! يا 

(2) تسا . » زیچ  همه  رگنایب  هک  میدروآ  دورف  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  «و 

----------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شدوخ  دارفا  زا  یخرب  زا  ییحی  نب  ناوفص  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 35  / 1053
: دومرف

 . نیرخآلاو نیلّوألا  ملع  انیطُعا  دقل  هَّللاو ! 

.تسا هدش  اطع  ام  هب  نیرخآ  نیلّوا و  شناد  ادخ ! هب  دنگوس 

؟ دیناد یم  بیغ  ملع  امش  ایآ  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع  شنارای  زا  یکی 

نحنف مکبولق ، عتلو  مکنیعأ  رصبتلو  مکرودص  اوعسو  مکحیو ! ءاسنلا ،  ماحرأو  لاجرلا  بالصأ  یف  ام  ملعأل  ّینإ  کحیو !  دومرف :
 . هَّللا نذإب  ّالإ  هماهت  لابج  هّوقک  هتّوق  يوق  نمؤم  ّلک  ردص  ّالإ  کلذ  عسی  نلو  هقلخ  یف  یلاعت  هَّللا  هّجح 

 . میراد ربخ  تسا  نانز  محر  نادرم و  بلُص  رد  هک  ار  هچنآ  ام  وت ! رب  ياو 

نایم رد  لاعتم  يادـخ  تّجح  ام  دـینک ! اریذـپ  ار  ناتیاهلد  دـینک و  زاب  ار  ناتنامـشچ  دـیهد ، شرتسگ  ار  ناتیاه  هنیـس  امـش ! رب  ياو 
نذا اب  دشاب و  هماهت  هوک  يورین  دننامه  وا  يورین  هک  ینموم  هنیس  زج  تسین  نخـس  نیا  شـشک  يارای  ار  یـسک  میتسه ، شناگدنب 

.دریذپب ادخ 

زج تسین  يزور  بش و  چیه  میامن ، یم  هاگآ  نآ  زا  ار  امـش  میوگب ، ار  اهنابایب  ياهگیر  همه  دادعت  مهاوخب  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
ییاج ات  دش  دیهاوخ  نمـشد  مه  اب  نم  زا  سپ  امـش  ادخ !  هب  دنگوس  .دنیامن  یم  لثم  دـیلوت  مدرم  نیا  دـننامه  اه  گیر  نیا  هکنیا 

.درب (3) دیهاوخ  نیب  زا  ار  رگید  یضعب  یخرب ، هک 

----------------------------------------------

 . هیآ 89 لحن ،  هروس  - 1
( . توافت یکدنا  اب   ) 250/4 بقانملا :  - 2

 . 250/4 بقانملا :  - 3
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: دیوگ یفعج  دیزی  نب  هضیف  دسیون :  یم  تارف » ریسفت   » رد  - 36  / 1054

یفریص نامحرلادبع  نب  مساق  نایبظ و  نبا  سرد ،  یبا  نب  سوب  ترضح ،  نآ  دزن  مدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم 
 . مدیـسر ناتتمدـخ  ناترـضحم  زا  هدافتـسا  يارب  ادـخ !  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک :  ضرع  متـسشن ،  مدرک و  مالـس  دنتـشاد ،  روضح 

: دومرف

.نک رصتخم  و  سرپب ،

؟ دیدوب اجک  امش  دنیرفایب ، ار  یکیرات  رون و  هدرتسگ و  نیمز  هتشارفارب ،  نامسآ  دنوادخ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک : ضرع 

: دومرف

ینمشد و  دوش ، یم  نامتک  سرت ) زا   ) ام ّتبحم  یناد  یمن  رگم  يدیـسرپ ؟ یلاؤس  نینچ  یطیارـش  نامز و  وچمه  رد  ارچ  هضیف ! يا 
دننام اهراوید  هک  یتسار  هب  و  دننک ، یم  لقتنم  ام  یسنا  نانمـشد  هب  ار  ام  ثیداحا  هک  تسا  یّنج  ینانمـشد  ار  ام  هدش و  راکـشآ  ام 

! دنراد شوگ  اهناسنا 

.مدیسرپ ناتتمدخ  زا  هک  تسا  یلاؤس  مدرک : ضرع 

: دومرف

هب یهلا  شرع  نوماریپ  هک  میدوب  ینارون  تادوجوم  حابـشا و  ام  مالـسلا ،  هیلع  مدآ  شنیرفآ  زا  لاس  رازه  هدزناپ  زا  شیپ  هضیف ! يا 
زا هتسویپ  ام  داد ، رارق  وا  بلص  رد  ار  ام  راونا  دیرفآ ، ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ  هک  یماگنه  .میدوب  لوغـشم  ادخ  حیبست 

ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  ات  میدـش ، یم  لقتنم  يرّهطم  كاـپ و  محر  هب  یکاـپ  بلص 
.تخیگنارب

 ، يده باب  نم  هجرخنالو  هلالـض  يدر  باب  یف  هلخدنال  يوه ،  اّنع  فّلخت  نمو  اجن ،  انب  کسمتـسا  نم  یقثولا ،  هَّللا  هورع  نحنف 
يوض نم  اهؤانف ،  عسّتاو  اهبانطأ  تلاط  یّتلا  هّبقلا  نحنو  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هرتع  نحنو  هَّللا ،  نید  هاعر  نحنو 

 . رانلا یلإ  يوه  اّنع  فّلخت  نمو  هّنجلا ،  یلإ  اجن  انیلإ 

دنک فّلخت  ام  زا  هک  ره  دـبای و  یم  تاجن  دـنزب  گـنچ  اـم  هب  سک  ره  میتسه ، ادـخ  مکحم  نامـسیر  یقثولا و  هورع  اـم  نیارباـنب ،
تیاده هار  زا  .مینک و  یمن  دراو  یهارمگ  تلالض و  هار  هب  ار  وا  دنک ) يوریپ  ام  زا  سک  ره  ، ) درک دهاوخ  طوقس 
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مالـسا همیخ  نامه  ام  میتسه ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترتع  ام  میتسه ،  ادـخ  نید  ناظفاح  ام  .مییاـمن  یمن  جراـخ 
.تسا هدرتسگ  رایسب  نآ  ياضف  مکحم و  ینالوط و  نآ  ياهبانط  هک  میتسه 

.درک دهاوخ  طوقس  شتآ  يوس  هب  دزرو  فّلخت  ام  زا  هک  ره  و  تسا ، تشهب  يوس  هب  شهار  دیایب  ام  ياول  ریز  سک  ره 

َّنإ َُّمث  ْمَُهبایإ ×  اْنَیلإ  َّنِإ   : » دیامرف یم  هک  ادخ  شیامرف  يانعم  زا  تسا ،  اتکی  راگدرورپ  كاپ  تاذ  راوازـس  شیاتـس  مدرک :  ضرع 
؟ مسرپ یم  تسام ، » اب  زین )  ) ناشباسح هاگنآ  یتسار  هب  تسام .  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  هک  یتسار  هب  « ؛  (1) مَُهباسِح » اْنیَلَع 

 . تسام دروم  رد  هیآ  نیا  لیزنت  دومرف :

؟ مسرپ یم  شریسفت  زا  نم  مدرک : ضرع 

: دومرف

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هبهوتسا  هَّللا  نیبو  مهنیب  ناک  امف  انیلع ،  انتعیش  باسح  هَّللا  لعج  همایقلا  موی  ناک  اذإ  هضیف !  ای  معن 
هانبهو مهنیبو  اننیب  امیف  ناک  امو  مهنع ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هاّدأ  ملاظملا  نم  سانلا  نیبو  مهنیب  امیف  ناک  امو  هَّللا ،  نم 

 . باسح ریغب  هّنجلا  نولخدی  یّتح  مهل 

اهنآ نایم  هچنآ  سپ  دراذگ ، یم  ام  هدهع  رب  ار  نامنایعیـش  باسح  دنوادخ  دوش ، یم  اپرب  تمایق  زور  هک  یماگنه  هضیف ! يا  يرآ ،
ترضح تسا  مدرم  اهنآ و  نایم  هک  یقوقح  دنک و  یم  ششخب  بلط  ادخ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  تسادخ ، و 

هک نیا  ات  میـشخب  یم  نامنایعیـش  يارب  ام  تساهنآ  ام و  نایم  هچنآ  دیامن و  یم  ادا  اهنآ  فرط  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم 
.دنوش (2) یم  تشهب  دراو  باسح  نودب 

(3) دوش .  هعجارم  میداد ،  دروم  نیا  رد  یحیضوت  شخب  نیمه  ثیدح 21  لیذ  رد  ام  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 

--------------------------------------------

 . هیآ 25 و 26 هیشاغ ،  هروس  - 1
 . 552 ح 707 تارف :  ریسفت  - 2

 . دّلجم نیمه  زا  هحفص 604  رخآ  هب :  دوش  عوجر  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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622 ص :

متشه شخب  نایاپ 

هراشا

 : میزادرپ یم  تسین ،  هدیاف  زا  یلاخ  هک  یبلاطم  هب  تمسق  نیا  رد  میدیسر ،  شخب  نیا  نایاپ  هب  کنیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  �هزانج  عییشت  ماگنه  تیب ،  لها  رعاش  یلجع  راعشا  تسخن : 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  بوسنم  راعشا  مود : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  روهشم  سانش  بسن  رذنموبا ،  مالک  مّوس : 

یگدنب قیرط  لیصحت  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اسر  يدنپ  هظعوم و  مراهچ : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  يا  هظعوم  مجنپ : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  �هزانج  عییشت  ماگنه  تیب ،  لها  رعاش  یلجع  راعشا  تسخن :

: دیوگ باد  نب  یسیع  تسا : هدمآ  رثألا » بضتقم   » باتک رد 

: دورس نینچ  یلجع (1)  هریرهوبا  دندرب ،  یم  عیقب  يوس  هب  يراپسکاخ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فیرش  هزانج  یتقو 

هنولمحی هب  اوحار  دقو  لوقأ 

قتاعو هیلماح  نم  لهاک  یلع 

؟ يرثلا یلإ  نولمحت  اذ  نم  نوردتأ 

قهاش ءایلع  سأر  نم  يوث  ًاریبث 

هحیرض قوف  نّوثاحلا  یّثح  هادغ 

قرافملا قوف  ناک  یلوأو  ًابارت 

هّیلأ نیقداصلا  نبا  قداص  ایأ 

قداص هفلح  راهطألا  کئابآب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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يرولا یف  مسُقا  شرعلاوذ  مکب  ًاّقحل 

قراشملا ّبر  هَّللا  یلاعت  لاقف : 

ًاقّبُس ّنک  هرشع  انثإ  یه  موجن 

قباس (2) هَّللا  نم  ملع  یف  هَّللا  یلإ 

 : دنرب یم  ناتسروگ  يوس  هب  ناشیاه  هناش  رب  ار  وا  رکیپ  نالماح ،  هک  یلاح  رد  میوگ ،  یم 

یم نوفدم  يروگ  رد  هدمآ ،  بیـشن  هب  جوا  زا  هک  دنلب  يراسهوک  دینک ؟ یم  لمح  كاخ  يوس  هب  ار  یتیـصخش  هچ  دیناد  یم  ایآ 
 . دوش

 . میزیرب كاخ  شیوخ  رس  رب  تسا  راوازس  هک  یلاح  رد  تخیر ،  دنهاوخ  كاخ  وا  دقرم  رب  نازیر  كاخ  نادادماب ، 

؛  وت كاپ  ناردپ  هب  هناقداص  دنگوس  وگتسار !  نایاوشیپ  دنزرف  قداص  يا 

منک و یم  دای  دنگوس  مدرم  نایم  رد  دیتسه و  شرع  بحاص  امش  تقیقح ،  هب 

مهیلع تیب  لها  يارعـش  ءزج  ار  وا  ملاـعملا »  » باـتک رد  هللا  همحر  بوشارهـش  نبا  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  یلجع ؛  هریره  وبا  - 1
 . تسا هدرمش  مالسلا 

 . 332/47 ح 24 راونألا :  راحب   ، 52 رثألا :  بضتقم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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623 ص :

 . قراشم راگدرورپ  تسا  هبترمدنلب  میوگ :  یم 

 . دنا هتفرگ  یشیپ  لاعتم  يادخ  يوس  هب  هدنریگ ،  یشیپ  ره  زا  هک  دندوب  هراتس  هدزاود  نانآ  يرآ ، 

------------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  بوسنم  راعشا  مود :

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریز  راعشا 

انب ءاضتسی  ًاموجن  اّنک  لصألا  یف 

ناهرب مویلا  نحن  هّیربللو 

مکصئاغل اهیف  یّتلا  روحبلا  نحن 

ناجرمو توقایو  نیمث  ّرد 

اهکلمن سودرفلاو  سدقلا  نکاسم 

ناّزخ سودرفلاو  سدقلل  نحنو 

هنکاس توهربف  اّنع  ّذش  نم 

نادلوو (1) تاّنجف  یناتأ  نمو 

لیلد و ناگدـیرفآ  يارب  زا  مه  زورما  ام  دـندرک و  یم  ییانـشور  بلط  ام  هلیـسو  هب  ناـیتوکلم  هک  میدوب  یناگراتـس  لـصا ،  رد  اـم 
 . میتسه ناهرب 

 . دنروآ یم  تسدب  ناجرم  توقای و  رهوگ و  اهبنارگ و  ياهرُد  امش  ناروانش  نانآ ،  نایم  رد  هک  میتسه  ییاهایرد  نامه  ام 

 . میتسه ام  نیرب  تشهب  یسدق و  هاگیاج  نآ  ناراد  هنازخ  و  میوش ؛  یم  کلام  ار  نیرب  تشهب  سدق و  هاگیاج  ام 

.تسوا يارب  نادلو (2)  تشهب و  دیایب  ام  يوس  هب  هک  یسک  تسوا و  هاگیاج  توهرب  دنادرگ ،  ور  ام  زا  هک  ره 

-------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  روهشم  سانش  بسن  رذنموبا ،  مالک  مّوس :

هب انـشآ  شناد و  لضف و  هب  روهـشم  دنمـشناد  سانـش ،  بسن  بئاس -  نب  دّمحم  نب  ماشه  رذـنم ، وبا  تسا : هدـمآ  ریبک » لاجر   » رد
 : دیوگ هّیماما -  بهذم  زا  خیرات 

اب ترضح  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  مدومن ، شومارف  ار  دوخ  شناد  هک  ییاج  ات  مدش  التبم  یتخـس  يرامیب  هب 
 . تشگ زاب  نم  شناد  دوب و  هداهن  شناد  ملع و  نآ  رد  هک  دومن  باریس  ارم  يا  هساک 

ترضح مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  شروضح  ماگنه  رد  هک  دوب  یسک  وا 

 . 26/47 راونألا :  راحب   ، 276/4  - 277 بقانملا :  - 1
( . هیآ 17 هعقاو ،  هروس   . ) دنا هنادواج  هک  یناناوجون  دندرگ  یم  ناشیا  فارطا  نوُدَّلَُخم ؛ » ٌناْدلِو  مْهیَلَع  ُفوُطَی  - » 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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(1) دوب .  شترضح  مارتحا  دروم  داد و  یم  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  وا 

.دومن ظفح  زور  هس  تّدم  رد  ار  نآرق  وا  دنیوگ : یم  يو  هظفاح  يورین  دروم  رد  نارگید  یناعمس و 

وا دنک  باریـس  ملع  هساک  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یـسک  هک ،  ارچ  درادـن ،  یگزات  چـیه  دـیوگ :  هللا  همحر  هدنـسیون 
.دنک ظفح  زین  زور  هس  رتمک  رد  ار  نآرق 

لوسر بسن  هب  تبـسن  مدرم  نیرتدنمـشناد  زا  ناسانـش و  بسن  زا  وا  هدنام و  راگدای  هب  باتک  دلج  دـص  دودـح  روبزم  دنمـشناد  زا 
 . دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

------------------------------------------

یگدنب قیرط  لیصحت  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اسر  يدنپ  هظعوم و  مراهچ :

 : یگدنب قیرط  لیصحت  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اسر  يدنپ  هظعوم و 

 ، دوب هرس  سدق  ییاهب  خیش  ّطخ  هب  هک  متفای  تسد  يا  هخسن  هب  دسیون : یم  راونألا » راحب   » رد هرس  سدق  یـسلجم  راوگرزب ، هماّلع 
 : دوب هدمآ  هخسن  نآ  رد 

درمریپ هک  يرـصب -  ناونع  زا  يو  منک ،  یم  لقن  یناهارف  دمحا  خیـش  ّطختـسد  زا  نم  دیوگ :  یّکم  نب  دّمحم  نیدلا  سمـش  خیش 
 . دنک یم  لقن  تشاد -  نس  لاس  دوب و 94  یگرزب 

هب مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  یماگنه  متـشاد ، دش  دمآ و  سنا  نب  کلام  دزن  هک  دوب  لاس  دنچ  نم  دـیوگ :  يرـصب  ناونع 
 . مربب يا  هرهب  زین  وا  زا  کلام ،  دننامه  متشاد  تسود  مدش و  بایفرش  شتمدخ  دمآ  هنیدم 

 : دومرف نم  هب  ترضح  نآ  يزور 

نآ رب  هک  مراد  يداروا  زور ، هنابـش  تاعاس  زا  یتعاـس  ره  رد  لاـح  نیع  رد  مشاـب  یم  تموکح  رظن  تحت  هک  متـسه  یـصخش  نم 
.یتفر یم  وا  دزن  لاح  ات  هک  نانچمه  ریگب ،  هرهب  وا  زا  کلام و  دزن  ورب  و  رادم ، زاب  مدرو  زا  ارم  نیاربانب ، .میامن  یم  تبظاوم 

صخرم شروضح  زا  متشگ ، نوزحم  هدش و  تحاران  نخس  نیا  زا  نم 

 . 367 لاقملا :  جهنم  یلع  تاقیلعت  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یم ضیف  بسک  دمآ و  تفر و  يارب  یهار  دنار و  یمن  دوخ  شیپ  زا  ارم  دـید  یم  يریخ  نم  رد  وا  رگا  تفگ : مدوخ  شیپ  هدـش و 
.تشاذگ

هضور هب  زاب  زور ،  نامه  يادرف  مدومن ، مالـس  شترـضح  رب  مدش ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  دراو  لاح  نیا  اب 
یم وت  زا  ایادخ ! راب  ایادخ ! راب  متفگ : هدومن و  اعد  و  مدناوخ ، زامن  تعکر  ود  مدش و  فّرشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

تیاده وت  میقتسم  هار  هب  نآ  هلیـسو  هب  ات  ینک  يزور  نم  هب  شمولع  زا  هدرک و  نابرهم  نم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  لد  هک  مهاوخ 
 . مدرگ

رهم زا  مبلق  هک  ارچ  مورن ، سنا  نب  کلام  هناخ  هب  رگید  متفرگ  میمـصت  متـشگ و  زاب  مدوخ  هناخ  هب  نیگمغ  یلد  اب  اعد  نیا  زا  سپ 
 . متفر یمن  نوریب  هناخ  زا  بجاو ، زامن  يارب  زج  نم  دوب ، هدش  رپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ، هدش هدامآ  زامن ،  زا  سپ  دیدرگ .  شترـضح  رادید  گنت  ملد  تشگ و  مامت  مربص  هدش و  قاط  متقاط  رگید  تشذـگ ، زور  دـنچ 
شترـضح برد  راـنک  یتقو  مدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـخ  يوس  هب  هتخادـنا و  شود  رب  ادر  هدیـشوپ و  ار  مشفک 

 . متساوخ دورو  هزاجا  هدز و  رد  مدیسر ، 

؟  یهاوخ یم  هچ  تفگ : دش و  جراخ  یمداخ 

 . منک تدارا  راهظا  هدرک و  یمالس  راوگرزب  فیرش و  رب  مهاوخ  یم  متفگ :

.تسا زامن  لوغشم  دوخ  ياّلصم  رد  وا  تفگ :

.وش دراو  ادخ  تکرب  هب  تفگ : دمآ و  نوریب  مداخ  هک  دوب  هتشذگن  یکدنا  متسشن ، رد  هناتسآ  رد  نم 

 : دومرف ترضح  مدرک ، ضرع  مالس  مدش ، هناخ  دراو 

.دزرمایب ار  وت  ادخ  نیشنب 

؟ تسیچ وت  هینک  دومرف : دروآ و  الاب  كرابم  رس  سپس  تخادنا ، ریز  هب  رس  یکدنا  متسشن ، نم 

 . هَّللادبع وبا  مدرک : ضرع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؟  يراد لاؤس  هچ  هَّللادبع !  ابا  يا  دیامن .  تقّفوم  هتشاد و  راوتسا  تباث و  تا  هینک  دروم  رد  ار  وت  دنوادخ  دومرف :

 . دوب دایز  یلیخ  زاب  متشادن ،  يا  هرهب  اعد  نیمه  زج  شترضح  رب  مالس  اقآ و  نیا  ترایز  زا  رگا  متفگ : مدوخ  اب 

؟ تسیچ تلاؤس  دیسرپ :  تفرگ و  الاب  كرابم  رس  هاگنآ 

يادخ مراودیما  و  دـیامن ،  میزور  وت  شناد  زا  هداد و  رارق  نابرهم  نم  هب  تبـسن  ار  امـش  لد  ات  متـساوخ  دـنوادخ  زا  مدرک :  ضرع 
: دومرف دهد .  خساپ  ارم  فیرش  ياعد  نیا  لاعتم 

یف ًالّوأ  بلطاف  ملعلا  تدرأ  نإف  هیدهی ، نأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  دیری  نم  بلق  یف  عقی  رون  وه  اّمنإ  مّلعتلاب ،  ملعلا  سیل  هَّللادبعابأ ! ای 
 . کمهفی هَّللا  مهفتساو  هلامعتساب ، ملعلا  بلطاو  هّیدوبعلا  هقیقح  کسفن 

تیاده ار  وا  دهاوخ  یم  هک  ره  لد  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  تسین ، نتخومآ  نتفرگدای و  اب  ملع  هَّللادبع !  ابا  يا 
لمع اب  ار  ملع  بلطب و  ار  یگدنب  ّتیدوبع و  تقیقح  تلد  رد  تسخن  سپ  یتسه ، شناد  ملع و  یپ  رد  رگا  .دـهد  یم  رارق  دـنک ، 

.یمهفب ات  نک  مهف  بلط  دنوادخ  زا  بایرد و  ندومن ،

 ! راوگرزب ياقآ  يا  مدرک : ضرع 

! هَّللادبع ابا  يا  وگب  دومرف :

؟  هّیدوبعلا هقیقح  ام  هَّللادبع !  ابأ  ای  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ یگدنب  تقیقح  هَّللادبع ! ابا  يا 

ثیح هنوعضی  هَّللا  لام  لاملا  نوری  کلم  مهل  نوکیال  دیبعلا  ّنأل  ًاکلم ،  هَّللا  هلّوخ  امیف  هسفنل  دبعلا  يری  نأ ال  ءایـشأ :  هثالث  دومرف :
 . هنع هاهنو  هب  یلاعت  هرمأ  امیف  هلاغتشا  هلمجو  ًاریبدت ،  هسفنل  دبعلا  ّربدی  الو  هب ،  هَّللا  مهرمأ 

: تسا زیچ  هس  یگدنب  تقیقح 

لاـم کـلم و  ياراد  زگره  ناگدـنب  هک  ارچ  .دـنکن  ساـسحا  یتّیکلم  هدومن  اـطع  شلـضف  زا  وا  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  هدـنب   - 1
؛  دنیامن یم  فرصم  هدومرف  رما  ادخ  هک  اجنآ  رد  و  دنناد ،  یم  دنوادخ  نآ  زا  ار  لام  نانآ  دنتسین ،
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؛  دشیدنا یمن  يریبدت  نتشیوخ  يارب  زگره  هدنب  و   - 2

 . تسوا تاّیهنم  زا  بانتجا  لاعتم و  دنوادخ  تاروتسد  رد  وا  ّتیلوغشم  همه  و   - 3

وا هب  دنوادخ  هک  يدراوم  رد  وا  يارب  قافنا  دنادن ، کلام  هدومرف  تیانع  شلـضف  زا  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  رد  ار  دوخ  يا  هدـنب  یتقو 
.دوش یم  ناسآ  هدومن ، قافنا  هب  رما 

.ددرگ یم  ناسآ  وا  رب  ایند  بیاصم  دنک ، راذگاو  شدوخ  ّربدم  هب  ار  دوخ  ریبدت  يا  هدنب  یتقو 

اب لادج  یشورفرخف و  ییامندوخ و  يارب  یتصرف  دوش ، لوغشم  وا  تاّیهنم  زا  بانتجا  ادخ و  تاروتـسد  زا  تعاطا  هب  يا  هدنب  یتقو 
.دنک یمن  ادیپ  مدرم 

رگید ددرگ ، یم  ناسآ  وا  رب  مدرم  سیلبا و  اب  راتفر  و  ایند ، رد  یگدنز  تشاد ، یمارگ  ار  يا  هدنب  تلصخ  هس  نیا  اب  دنوادخ  یتقو 
ار شراگزور  و  دـنک ، یمن  بلط  ییوج  يرترب  تّزع و  يارب  تسا  مدرم  دزن  رد  هچنآ  و  رخافت ، یبلط و  هدایز  رتاکت و  يارب  ار  ایند 

 . دنارذگ یمن  تلاطب  اب 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تساوقت  هجرد  نیتسخن  نیا  و 

؛  (1) َنیقَّتُْمِلل » ُهَِبقاْعلاَو  ًاداسَف  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُریال  َنیذَِّلل  اُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  »

يارب کـین  ماجنارـس ،  دـنرادن و  داـسف  نـیمز و  رد  ییوـج  يرترب  هدارا  هـک  مـیهد  یم  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارــس  نـیا  »
« . تسا نایاسراپ 

! دییامرفب یشرافس  نم  يارب  هَّللادبع ! ابا  يا  مدرک : ضرع 

، دنتسه ادخ  يوس  هب  یهار  يوج  تسج و  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  نم  شرافس  اهنیا  میامن ، یم  شرافـس  زیچ  هن  هب  ار  وت  دومرف :
.دنادرگ ّقفوم  اهشرافس  نیا  هب  لمع  يارب  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  و 

اهشرافس نیا  شناد ،  رد  دروم  هس  يرابدرب و  ملح و  رد  دروم  هس  تسا ، سفن  بیذهت  تضایر و  رد  دروم  هس  شرافـس ؛ هن  نیا  زا 
 . ییامن یتسُس  اهنآ  رد  ادابم  نک ،  ظفح  ار 

 . هیآ 83 صصق ،  هروس  - 1
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 . مدش شیابیز  نانخس  ندینش  هدامآ  دوجو  مامت  اب  هتشاذگ و  شورگ  رد  لد  نم ،  دیوگ : ناونع 

 : دومرف ترضح  نآ 

لکف تلکأ  اذإو  عوجلا ،  دـنع  ّالإ  لکأتالو  هلبلاو ،  هقامحلا  ثروی  ّهنإف  هیهتـشتال ،  اـم  لـکأت  نأ  كاـّیإف  هضاـیرلا :  یف  یتاوللا  اـّمأ 
هماعطل ثلثف  ّدبالو  ناک  نإف  هنطب ،  نم  ًاّرش  ًاءاعو  یمدآ  ألم  ام  ملسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  ثیدح  رکذاو  هَّللا ،  ّمسو  ًالالح 

.هسفنل ثلثو  هبارشل  ثلثو 

: هک نیا  تسا  سفن  بیذهت  تضایر و  رد  هک  يدروم  هس 

رد رگم  روخن  اذـغ  تسا ، یهلبا  تقاـمح و  بجوم  نیا  هک  ارچ  يروـخب ، یهاوـخ ؛ یمن  دـشک و  یمن  تیاهتـشا  هک  ار  هچنآ  اداـبم 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدح  وگب و  هَّللا  مسب  روخب ،  لالح  ياذـغ  ینک ،  لیم  ار  ییاذـغ  یهاوخ  یم  یتقو  یگنـسرگ ، ماگنه 

: دیامرف یم  هک  روآ  دایب  ار  ملسو  هلآو 

زا ار  شمّوس  کی  و  اذغ ، زا  ار  نآ  مّوس  کی  سپ  ینک  رپ  ار  نآ  يزیرگان  رگا  دـنکن ، رپ  شمکـش  زا  رتدـب  ار  یفرظ  چـیه  یمدآ  »
«. نک رپ  اوه  زا  ار  نآ  مّوس  کی  بآ و 

 : هل لقف  کمتش  نمو  هدحاو ،  عمست  مل  ًارشع  تلق  نإ  لقف :  ًارشع  تعمـس  هدحاو  تلق  نإ  کل :  لاق  نمف  ملحلا :  یف  یتاوللا  اّمأو 
ءانخلاب كدـعو  نمو  کل ،  رفغی  نأ  لأسأ  هَّللاـف  لوقت  اـمیف  ًاـبذاک  تنک  نإو  یل ،  رفغی  نأ  هَّللا  لأـسأف  لوقت  اـمیف  ًاـقداص  تنک  نإ 

 . ءاعرلاو هحیصنلاب  هدعف 

: هک نیا  تسا  يرابدرب  ملح و  دروم  رد  هچنآ  و 

یهاوخن مه  یکی  یّتح  ییوگب  ات  هد  رگا  وگب : وا  خـساپ  رد  وت  دینـش ؛ یهاوخ  اـت  هد  ییوگب  یکی  رگا  تفگ : وت  هب  یـسک  هاـگ  ره 
.دینش

یم غورد  رگا  دزرماـیب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  یتسه ، وگ  تسار  ییوگ  یم  هچنآ  رد  رگا  وگب : دـیوگ ، ازـسان  ار  وت  رگا 
.دزرمایب ار  وت  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  ییوگ 

.هدب تاعارم  یهاوخ و  ریخ  تحیصن و  هدعو  وا  هب  وت  دهد  یم  هدعو  مانشد  شحف و  هب  ار  وت  یسک  رگا  و 
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ذخو ًائیـش ،  کـیأرب  لـمعت  نأ  كاـّیإو  هبرجتو ،  ًاـتّنعت  مهلأـست  نأ  كاـّیإو  تـلهج ،  اـم  ءاـملعلا  لأـساف  مـلعلا :  یف  یتاوـللا  اـّمأو 
 . ًارسج سانلل  کتبقر  لعجتالو  دسألا ،  نم  کبره  ایتفلا  نم  برهاو  ًالیبس  هیلإ  دجت  ام  عیمج  یف  طایتحإلاب 

: هک نیا  تسا  شناد  رد  هک  يدراوم  اّما  و 

 . سرپم نانآ  زا  ندرک  ناحتما  هلداجم و  تهج  هب  زگره  و  سرپب ، نادنمشناد  زا  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ 

ترارف دـننامه  اوتف  نداد  زا  و  ریگ ، شیپ  طایتحا  هار  ینک ، یم  ادـیپ  ار  هار  هک  يدراوم  همه  رد  و  نکن .  لـمع  دوخ  يأر  هب  زگره 
 . هدن رارق  لپ  مدرم  يارب  ار  تندرگ  و  نک ، رارف  ریش  زا 

سفن رب  هک  متـسه  یـصخش  نم  هک  ارچ  ربـن ؛ نیب  زا  ارم  درو  مداد و  زردـنا  دـنپ و  ار  وـت  هک  یتـسار  هب  زیخرب ، هَّللادـبع ! يا  کـنیا 
.تسا (1) تیاده  یپ  رد  هک  یسک  رب  مالس  مراد و  دیدش  لخب  شیوخ 

------------------------------------

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  يا  هظعوم  مجنپ :

: دیوگ هک  هدرک  لقن  دوخ  یلاما »  » رد هللا  همحر  قودص  خیش  هک  تسا  يا  هظعوم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ظعاوم  هلمج  زا 

دنپ و نم  هب  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  داب  تیادـف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  دـش ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  يدرم 
 ! زومایب يزردنا 

: دومرف ترضح 

؟  اذامل کمامتهاف  قزرلاب ،  لّفکت  دق  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ناک  نإ 

؟  اذامل صرحلاف  ًاموسقم ،  قزرلا  ناک  نإو 

؟  اذامل عمجلاف  ًاّقح ،  باسحلا  ناک  نإو 

؟  اذامل لسکلاف  ًاّقح ،  هَّللا  نع  باوثلا  ناک  نإو 

؟  اذامل لخبلاف  ًاّقح ،  ّلجوّزع  هَّللا  نم  فلخلا  ناک  نإو 

؟  اذامل هیصعملاف  رانلا ،  ّلجوّزع  هَّللا  نم  هبوقعلا  تناک  نإو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1747 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_629_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . 224/1 ح 17 راونألا :  راحب  - 1
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؟  اذامل حرفلاف  ًاّقح ،  توملا  ناک  نإو 

؟  اذامل رکملاف  ًاّقح ،  هَّللا  یلع  ضْرَعلا  ناک  نإو 

؟  اذامل هلفغلاف  ًاّودع ،  ناطیشلا  ناک  نإو 

؟  اذامل بجُعلاف  ًاّقح ،  طارصلا  یلع  ّرمَملا  ناک  نإو 

؟  اذامل نزحلاف  رَدقو ،  ءاضقب  یش ء  ّلک  ناک  نإو 

(1) اذامل ؟  اهیلإ  هنینأمطلاف  هیناف ،  ایندلا  تناک  نإو 

؟ تسیچ يارب  وت  هودنا  سپ  تسا ؛ يزور  لیفک  لاعتم  دنوادخ  یتسار  هب  رگا 

؟ تسیچ يارب  وت  ندیزرو  صرح  سپ  تسا ؛ هدش  میسقت  يزور  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  لام  ندرک  عمج  سپ  تسا ؛ قح  باسح  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  یلبنت  سپ  تسا ؛ قح  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  شاداپ  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  لخب  سپ  دراد ؛ تقیقح  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ضوع  یقافنا ) ره  لباقم  رد   ) رگا و 

؟ تسیچ يارب  هانگ  سپ  تسا ؛ خزود  شتآ  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  رفیک  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  ینامداش  سپ  تسا ؛ قح  گرم  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  هلیح  گنرین و  سپ  تسا ؛ قح  یهلا  هاگشیپ  رد  نتشگ  رهاظ  نتفای و  روضح  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  تلفغ  سپ  تسا ؛ نمشد  ناطیش  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  ینیبدوخ  بجع و  سپ  دراد ؛ تقیقح  طارص  زا  روبع  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  هّصغ  سپ  دنک ؛ یم  ادیپ  قّقحت  ردق  اضق و  اب  يزیچ  ره  رگا  و 

؟ تسیچ يارب  نآ ، هب  نتسب  لد  دامتعا و  سپ  تسا ؛ رابتعا  یب  یناف و  ایند  رگا  و 

----------------------------------------------------
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ترضح  بقانم  مهن : شخب 

هراشا

بقانم لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

تّوبن ملع و  نادناخ  ملاع 

مظاک یسوم  ماما  ترضح  میهاربا  وبا 

هیلع هَّللا  تاولص 

---------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دیوگ ناقلش  یسیع  دسیون : یم  دانسإلا » برق   » باتک رد   - 1  / 1055

.مسرپب شترضح  زا  باّطخلاوبا  دروم  رد  متساوخ  یم  مدش ،  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يافصاب  رضحم 

 : دومرف نم  هب  منیشنب  نم  هک  نآ  زا  شیپ  ترضح 

؟  یسرپب وا  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  ینک و  تاقالم  ار  مرسپ  هک  دراد  یعنام  هچ  یسیع ! يا 

 ، دوب بکرم  رثا  شفیرـش  ياه  بل  رد  و  دوب ، بتکم  رد  وا  متفر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ادخ ،  هتـسیاش  حلاص و  هدنب  تمدخ  نم 
: دومرف نم  لاؤس  زا  شیپ 

ملف هّیـصولا  یلع  نیّیـصولا  قاثیم  ذـخأو  ًادـبأ ، اهنع  اولّوحتی  ملف  هّوبنلا  یلع  نیّیبنلا  قاثیم  ذـخأ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  یـسیع !  اـی 
 . هَّللا هبلسو  نامیإلا  ریُعا  نّمم  باّطخلا  ابأ  ّنأو  هاّیإ ،  مهبلسی  ّمث  ًانامز  نامیإلا  ًاموق  راعأو  ًادبأ ،  اهنع  اولّوحتی 

ایصوا زا  و  دنشاب ،  یمن  نادرگور  نآ  زا  دنتباث و  هراومه  هک  هتفرگ  نامیپ  يربمایپ  رب  ناربمایپ  زا  دنوادخ  هک  یتسار  هب  یـسیع ! يا 
زا ًادـعب  هک  هداد  يا  هیراع  نامیا  یخرب  هب  و  دنـشاب ،  یمن  نادرگور  نآ  زا  دـنتباث و  هراومه  هک  هتفرگ  نامیپ  تماـما  تیاـصو و  رب 

.تفرگ وا  زا  دنوادخ  تشاد و  يا  هیراع  نامیا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  باّطخلاوبا  دریگ و  یم  اهنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ضرع سپـس  مدیـسوب ، ار  شنامـشچ  ود  ناـیم  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ترـضح  نآ  مدـش و ) لاحـشوخ  هدازاـقآ  نآ  خـساپ  زا   ) نم
 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  دیتسه  ینادناخ  زا  امش  هک  داب !  تیادف  مردام  ردپ و  مدرک :

؛  (1) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

«. تساناد اونش و  دنوادخ  دنا و  هتفرگ  تلیضف )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانآ  »

؟ یسیع يا  يدرک  هچ  دومرف : ترضح  متشگزاب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هاگنآ 

مخساپ مسرپب  يزیچ  نم  هک  نآ  زا  شیپ  يو  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ناتدنزرف  تمدخ  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 
.تسا ماما  وا  تسوا و  رما  نیا  بحاص  هک  مدیمهف  ادخ ! هب  دنگوس  داد ، باوج  مسرپب  متساوخ  یم  هک  هچ  ره  داد و 

: دومرف ترضح 

 . ملعب هیف  کباجأل  فحصملا  یتّفد  نیب  اّمع  هتلأس  ول  تیأر  يّذلا  اذه  ینبا  ّنإ  یسیع !  ای 

 . داد دهاوخ  وت  هب  ار  یعقاو  خساپ  شناد ،  ملع و  اب  یسرپب  وا  زا  تسا  نآرق  رد  هچنآ  زا  رگا  يدید  ار  وا  هک  مرسپ  نیا  یسیع ! يا 

.تسا (2) ماما  رما و  نیا  بحاص  وا  هک  مدیمهف  زور  نآ  زا  و  دروآ ، نوریب  بتکم  زا  ار  وا  زور  نامه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

------------------------------------------------

: تسا هدمآ  میقتسملا » طارصلا   » زین و  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 2  / 1056

نب هَّللادـبع  مان  هب  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  دـیوگ :  رمع  نب  لّـضفم 
 . درک تماما  ياعّدا  رفعج 

 . هیآ 34 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
اب  ) 653/2 ح5 جئارخلا :  توافت ، ) یکدـنا  اب   ) ح 40 و ص 58 ح 68  24/48 راونألا :  راـحب  ح 1237 ،   334 دانـسإلا :  برق  - 2

 . تسا هدروآ   293/4 بقانملا :  رد  هللا  همحر  بوشارهش  نبا  ار  تیاور  نیا  زا  یشخب  توافت . )

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1754 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_634_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_634_2
http://www.ghaemiyeh.com


635 ص :

ار هَّللادبع  ات  داتسرف  ار  یصخش  هاگنآ  دننک ، عمج  طایح  طسو  رد  مزیه  يرادقم  ات  داد  روتـسد  شمالغ  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
.دنک توعد  هناخ  هب 

.دندیناسر مه  هب  روضح  هناخ  رد  هّیماما  هعیش  ناگرزب  زا  یهورگ  هارمه  هب  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دمآ ، وا 

رارق شتآ  طسو  رد  شیاهـسابل  اب  تساخرب و  هاگنآ  .دـنوش  خرـس  بوخ  ات  دـننزب ، شتآ  ار  اـهمزیه  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ هاگیاج  هب  داد و  ناـکت  ار  شـسابل  تساـخرب و  سپـس  تخادرپ ، نخـس  هب  ناـنآ  اـب  یتعاـس  هورگ و  نآ  هب  درک  ور  و  تفرگ ،

: دومرف هَّللادبع و  شردارب  هب  درک  ور  تشگرب ،

 . سلجملا کلذ  یف  سلجاف  کیبأ  دعب  مامإلا  ّکنأ  معزت  تنأ  نإ 

.نیشنب شتآ  طسو  رد  زیخرب و  یتسه  ماما  تردپ  زا  سپ  هک  ینک  یم  نامگ  وت  رگا 

یم نیمز  رب  ار  دوخ  يادر  هک  یلاح  رد  تساخرب و  دش و  نوگرگد  هَّللادبع  گنر  هک  میدـید  ام  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  لّضفم 
(1) تفر .  نوریب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ  زا  دیشک 

------------------------------------------------

ترهـش یّنـس  هعیـش و  نایم  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  هفینحوبا  ثیدـح  دـسیون :  یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 3  / 1057
 . تسا هتفای 

اب دـنیب ،  یم  لزنم  ورهار  رد  ار  هیلع  هَّللا  تاولـص  یـسوم  شدـنزرف  هدـش و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـخ  دراو  هفینح  وـبا  يزور 
یتالاؤس كدوک  نیا  زا  کنیا  دوش ، یم  اطع  نانیا  هب  یکدوک  نارود  رد  شناد  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  نایعیـش  دیوگ :  یم  شدوخ 

 . منک ناحتما  ار  وا  ات  مسرپ  یم 

؟ دنک تجاح  ياضق  دیاب  اجک  دش  يرهش  دراو  یبیرغ  مدآ  یتقو  رسپ ! يا  دیوگ : یم  هدرک و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  ور  هاگنآ 

تروص هب  ح 2   189/2 میقتـسملا :  طارـصلا  رد  تیاور  نیا  ح 89 .   67/48 راونألا :  راـحب  ح 1 ،   137 بقاـنملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدمآ  308/1 ح 2  جئارخلا :  رد  شریظن  هدش و  لقن  راصتخا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف تسیرگن و  وا  هب  كانبضغ  یهاگن  اب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

؟ وک تمالس  يدرک ، یبدا  یب  خیش ! يا 

راوگرزب یلیخ  مرظن  رد  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  متفر و  نوریب  هناخ  زا  ات  متشگرب  بقع  بقع  هدش و  هدنمرش  نم  دیوگ : هفینح  وبا 
دیاب اجک  دش  يرهش  دراو  یبیرغ  صخش  رگا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  هدومن و  مالس  متشگزاب ،  هاگنآ  دمآ ، فیرش  و 

: دومرف دنک ؟ تجاح  ياضق 

هار رانک  اه ، هناخ  فارطا  راد ، هویم  ناتخرد  ریز  مدرم ،  عّمجت  ندـمآ و  دورف  لحم  بآ ، ياهرابیوج  رهـش ، ياه  هناخدور  راـنک  زا 
.دنک تجاح  ياضق  دهاوخب  هک  اجک  ره  دزیهرپب ؛ اهضوح  اه و  همشچ  رانک  اه و 

؟ دنز یم  رس  یسک  هچ  زا  تیصعم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : هفینح  وبا 

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  ترضح 

امهنم تناک  نإو  هبـستکی ،  مل  امب  هذخاؤی  نأ  نم  مرکأ  وهف  هَّللا  نم  تناک  نإف  ًاعم ،  امهنم  وأ  دبعلا ،  نم  وأ  هَّللا ،  نم  نوکت  نأ  اّمإ 
 . هلدعبف بقاع  نإو  هلضفبف ،  افع  نإف  دبعلا ،  نم  نوکی  نأ  ّالإ  قبی  ملف  هیف ،  کیرش  وه  امب  دبعلا  ذخأی  نأ  نم  لدعأ  وهف 

هدـنب هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  وا  دـشاب  ادـخ  هیحان  زا  رگا  ود ، ره  بناج  زا  ای  هدـنب ، بناج  زا  ای  تسا ، دـنوادخ  هیحان  زا  ای  هانگ 
یتیصعم رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  دنوادخ  دشاب ،  ود  ره  بناج  زا  رگا  دهد و  رفیک  هدشن  بکترم  هک  یتیـصعم  رطاخ  هب  ار  شا 

، تروص نیا  رد  .دشاب  هدنب  بناج  زا  تیـصعم  هک  نآ  زج  دنام  یمن  یهار  سپ  دـهد ، رفیک  ار  شا  هدـنب  هدومن ،  تکرـش  دوخ  هک 
 . تسا هدرک  راتفر  وا  اب  شلدع  هب  سپ  داد  رفیک  ار  وا  رگا  هدوب و  شتمحر  لضف و  هب  سپ  دیشخب  ار  شا  هدنب  دنوادخ  رگا 

: هک مدناوخ  ار  هیآ  نیا  دش و  رپ  کشا  زا  منامشچ  تفرگ  ار  میولگ  ضغب  دیوگ : هفینح  وبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؛  (1) ٌمیلَع » ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ٍضِْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

(2) تساناد .» اونش و  دنوادخ  دنا و  هتفرگ  تلیضف )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانآ  »

------------------------------------------------

: دیوگ هَّللا  دبع  یبا  نب  قاحسا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 4  / 1058

نآ رد  هک  یهاگلیس  نیمز  زا  نافوت  سرت  زا  ام  مدوب ، شترضح  هارمه  نم  دندمآ ؛  یم  هرـصب  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یلاس 
ییادـص رـس و  نانآ  زا  میدرک ، دروخرب  دـندوب  یتشک  راوس  هک  یهورگاب  ماگنه  نیا  رد  میدرک ، یم  روبع  دوب  هزیرگنـس  گـیر و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دش  یم  هدینش 

؟ تسیچ يارب  ادص  رس و  نیا 

 . دنرب یم  شرسمه  يوس  هب  ار  یسورع  دش :  ضرع 

.میدینش يدایرف  هاگان  ینامز  كدنا  زا  سپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دوب هچ  دایرف  نیا 

.داتفا بآ  رد  شدنبتسد  هک  درادرب  بآ  یتشم  تساوخ  یم  سورع  مدرک : ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دراد هگن  ار  یتشک  دییوگب : زین  نانآ  یتشک  يادخان  هب  و  دیتسیاب ،

، دناوخ ییاعد  هتـسهآ  هداد و  هیکت  یتشک  هب  ار  دوخ  كرابم  هنیـس  ترـضح  تشاد ، هگن  ار  یتشک  زین  نانآ  يادخان  میداتـسیا ، ام 
: دومرف ادخان  هب  هاگنآ 

(. روایب ار  دنبتسد  و   ) ور ورف  بآ  رد 

 . دروآ ار  دنبتسد  هاگان  درک  وجتسج  تعاس  مین  زا  شیب  تفر ، ورف  بآ  رد  هتسب و  دوخ  هب  یگنل  ادخان 

 . زومایب زین  ام  يارب  يدناوخ  هک  ییاعد  مدرگ !  تنابرق  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  ردارب  قاحسا ،  دروآ ،  ار  دنبتسد  ادخان  یتقو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . هیآ 34 نارمع ،  لآ  هروس  - 1
314/4 بقانملا :  رد  بوشارهـش  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 8 .   106/48 راونألا :  راحب  171 ح 1 ،  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 2

 . تسا هدروآ 
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: دومرف ترضح 

.دنتسه دامتعا  دروم  هک  يدارفا  زج  يزوماین  نالهاان  هب  هک  یطرش  هب 

: دناوخ ار  اعد  نیا  هاگنآ 

ُهاشْغَتال ْنَم  ای  ِتْوَْملا ،  َدـَْعب  ًامَْحل  ِماظِْعلا  َیِـساک  ایَو  ِتْوَْملا ،  َدـَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِراب  ایَو  ٍتْوَص ،  ِّلُک  َعِماس  ایَو  ٍتْوَف ،  ِّلُـک  َِقباـس  اـی  »
ٌعْمَـس ِهِْقلَخ  ْنِم  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َدـْنِع  َُهل  ْنَم  ای  ٍنْأَش ،  ْنَع  ٌنْأَش  ُُهلَغْـشَیال  ْنَم  ایَو  ُهَِفلَتْخُْملا ،  ُتاوْصَْألا  ِْهیَلَع  َُهباشَتَتالَو  هَّیـسِْدنِْحلا  ِتاـُملُّظلا 
َنَکَس ْنَم  ای  ِِهئاَقبَو ،  ِهِْکُلم  ِهَّیِموُْمیَد  یف  َّیَح  َنیح ال  ٌّیَح  ای  نیِّحلُْملا ،  ُحاْحلِإ  ُهُمِْرُبیالَو  ِِلئاسَْملا ،  ُهَْرثَک  ُهُطِّلَُغیال  ٌِذفان ،  ٌرََصبَو  ٌرِضاح ، 

َیِّلَُـصت ْنَأ  ِدَمَّصلا  ِْرتِْولا  ِدْرَْفلا  ِدَحَْألا  ِدِـحاْولا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  مَلُّظلا ،  یِجاید  ِهِرُوِنب  َقَرْـشَأ  ْنَم  ای  ِهِرُوِنب ،  ِهِْقلَخ  ْنَع  َبَجَتْحاَو  یلُْعلا 
« . رایْخَْألا َنیبِّیَّطلا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

اب اه  ناوختـسا  هدنناشوپ  يا  و  گرم ،  زا  سپ  اه  ناج  هدننیرفآ  يا  و  ادص ، ره  هدنونـش  يا  و  هدش ، توف  ره  زا  هدـنریگ  یـشیپ  يا 
یـسک يا  و  ددرگن ،  هبتـشم  وا  رب  نوگانوگ  ياهادص  دـناشوپن و  ار  وا  هریت  ياه  کیرات  هک  یـسک  يا  نتفر ،  نیب  زا  سپ  تشوگ 

ار وا  اهشسرپ  يدایز  هک  دراد  ذفان  هدید  اونـش و  شوگ  هدیرفآ  ره  دزن  هک  یـسک  يا  درادن ،  زاب  يرگید  رما  زا  ار  وا  يرما  چیه  هک 
 . دنکن شا  هتسخ  ناگدننکرارصا  يراشفاپ  هتخادنین و  هابتشا  هب 

زا شرون  اب  تسا و  الاو  شرع )  ) رد نکاـس  هک  یـسک  يا  دوبن ،  يا  هدـنز  شیاـقب  یگـشیمه و  کـلم  رد  هک  یناـمز  رد  هدـنز  يا 
 ، اهنت هک  تمسا  نآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  هدومن ؛ نشور  ار  اه  یکیرات  رعق  شرون  اب  هک  یـسک  يا  هتفرگ ،  هلـصاف  شناگدیرفآ 

(1) تسرف .  دورد  دنا  هدیزگرب  هزیکاپ و  هک  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  تسا  دمص  رتو و  درف ،  هناگی  اتکی ، 

------------------------------------------------

 . تسا هدروآ   239/2 هّمغلا :  فشک  رد  یلبرإ  ار  تیاور  نیا  ریظن  29/48 ح2 .  راونألا :  راحب  459 ح 5 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
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: دیوگ روصنم  نب  قاحسا  تسا :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 5  / 1059

صخش نیا  یتسار  هب  متفگ :  دوخ  اب  نم  داد ،  یم  عالطا  ار  شنایعیـش  زا  یکی  گرم  خیرات  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
؟  دنریم یم  يزور  هچ  رد  شنایعیش  هک  دناد  یم 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  دومن ،  روطخ  نم  نهذ  زا  نخس  نیا  هک  نیمه 

یّتح ًادحاو  ًارهـش  ّالإ  كدـعب  ثکمیال  كوخأ  کلذـکو  نیتنـس ، نود  هنم  یقب  دـقو  ینف ،  دـق  كرمع  ّنإف  عناص ،  تنأ  ام  عنـصا 
ناک نإ  مهناوخإل ،  همحر  نوریصیو  مهؤادعأ  مهب  تمشیو  مهعمج ،  قّرفتیو  مهّلک ،  ّتتـشتیو  کتیب  لهأ  هّماع  کلذکو  تومی ،

.كردص یف  اذه 

زا سپ  هام  کی  زین  تردارب  یتسین و  هدنز  لاس  ود  زا  شیب  تسا و  نایاپ  لاح  رد  مه  وت  رمع  هک  هدـب  ماجنا  يراد  يراک  ره  زین  وت 
مّحرت نانمـشد و  شنزرـس  دروم  دش و  دنهاوخ  قّرفتم  اهنآ  ّتیعمج  هدنکارپ و  یگمه  تا  هداوناخ  مامت  نینچمه  درم و  دهاوخ  وت 

؟  يدرک یمن  ار  لایخ  نیا  ایآ  تفرگ ،  دنهاوخ  رارق  ناتسود 

.میامن یم  رافغتسا  ادخ  يوس  هب  درک  روطخ  منهذ  زا  هچنآ  زا  مدرک : ضرع 

، دندرم زین  شا  هداوناخ  تفای ، تافو  زین  شردارب  هام  کی  زا  سپ  و  تفر ، ایند  زا  روصنم  نب  قاحـسا  هک  دشن  مامت  لاس  ود  يرآ ، 
.دندش (1) هقدص  کمک و  هب  دنمزاین  هک  يا  هنوگ  هب  دندش  هدنکارپ  هدش و  ریقف  اهنآ  ناگدنامزاب  و 

------------------------------------------------

: دیوگ راّمع  نب  قاحسا  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 1060

، تساوخ دورو  هزاجا  یناسارخ  یصخش  هاگان  متـسشن ، شترـضح  ربارب  هدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يافـصاب  رـضحم 
 . تشاد ناگدنرپ  يادص  هیبش ، ییادص  ایوگ  مدوب ، هدینشن  لاح  ات  نم  هک  تفگ  نخس  يا  هجهل  اب  هدش و  دراو 

 . 68/48 ح 90 راونألا :  راحب  310/1 ح3 ،  جئارخلا :  461 ح 8 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
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.تفر نوریب  دیسرپ و  ار  شلیاسم  همه  وا  دش و  مامت  اهنآ  تبحص  هک  نیا  ات  داد  شدوخ  هجهل  نابز و  نامه  اب  ار  وا  خساپ  ترضح 

.مدوب هدینشن  يا  هجهل  نابز و  نینچ  نونکات  نم  مدرک : ضرع 

: دومرف ترضح 

هجهل هب  نم  ندز  فرح  زا  هک  نیا  لـثم  .تسین  نینچ  نیچ ، مدرم  همه  هجهل  ناـبز و  هّتبلا ، تسا .  نیچ  لـها  زا  یهورگ  هجهل  نـیا 
؟ يدش تفگش  رد  نانآ 

.دوب یتفگش  ياج  مدرک : ضرع 

: دومرف

 . یش ء مامإلا  یلع  یفخی  امو  یلاعت ، هَّللا  هقلخ  حور  يذ  ّلک  قطنمو  ریطلا  قطنم  ملعی  مامإلا  ّنإ  هنم ،  بجعأ  وه  امب  كربخأ 

دـناد و یم  هدـیرفآ  ادـخ  هک  ار  یحور  بحاص  ره  ناگدـنرپ و  نابز  ماما ، هک  یتسار  هب  میوگ ؛ یم  وت  هب  رت  تفگـش  نیا  زا  کنیا 
.تسین (1) هدیشوپ  ماما  رب  يزیچ 

------------------------------------------------

: دنسیون یم  يرولا » مالعا   » رد نایبلا » عمجم   » ریسفت بحاص  هللا  همحر  یسربط  و  داشرالا »  » رد هرـس  سدق  دیفم  خیـش   - 7  / 1061
: هک دنک  یم  لقن  شدیتاسا  نارای و  زا  يدایز  دارفا  زا  شّدج  زا  دّمحم  نب  نسح 

ازسان دید  یم  ار  ترـضح  نآ  یتقو  داد ، یم  رارق  رازآ  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هنیدم  رد  باّطخ  نب  رمع  نادنزرف  زا  یکی 
هزاجا دندرک :  ضرع  شترضح  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارای  زا  یضعب  يزور  .داد  یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تفگ و  یم 

 . میشکب ار  رجاف  نیا  ام  دیهد 

.دیسرپ يرمع  درم  نآ  لغش  زا  هاگنآ  .دومن  خیبوت  لمع  نیا  رطاخ  هب  هتشادزاب و  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  تّدش  هب  ترضح 

شا هعرزم  رد  ار  وا  درک ، تکرح  وا  يوس  هب  هدش و  شبکرم  رب  راوس  ترضح  تسا ، تعارز  لوغـشم  هنیدم  فارطا  رد  وا  دنتفگ :
اب درک ، ادیپ 

یکدنا اب   ) 313/1 ح6 جـئارخلا :  رد  يدـنوار  ار  تیاور  نیا  ح 94 .   70/48 راونألا :  راـحب  ح 9 ،   462 بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدروآ  توافت )
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 . دش يو  هعرزم  دراو  شغالا 

 . نکن لامدگل  ارم  تعارز  دز : دایرف  يرمع 

رد و  دـش ، هدایپ  بکرم  زا  و  دیـسر ، وا  کیدزن  هک  نیا  ات  تفر ،  یم  شفرط  هب  وا  تعارز  يور  زا  غالا  رب  راوس  نانچمه  ترـضح 
 : دومرف وا  هب  نادنخ  هداشگ و  يور  اب  و  تسشن ، شرانک 

؟ يا هدرک  هعرزم  نیا  يارب  هنیزه  ردقچ 

 . رانید دص  تفگ :

: دومرف داد و  وا  هب  و  دوب -  رانید  دصیس  نآ  رد  هک  دروآ -  رد  يا  هسیک  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ :  هک  اجنآ  ات  ... 

 . دنک یم  يزور  وت  هب  يراد  دیُما  نآ  رد  هچنآ  دنوادخ  تسا ،  یقاب  شدوخ  لاحب  زین  وت  تعارز 

 . درذگب شا  هتشذگ  ياطخ  زا  ترضح  هک  درک  اضاقت  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  تساخرب و  يرمع  دیوگ : يوار 

 . تشگزاب دز و  وا  هب  يدنخبل  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  درک و  ترضح  نآ  هب  یهاگن  هتسشن ، دجسم  رد  يرمع  دید  تفر ،  دجـسم  يوس  هب  ترـضح  نآ  دیوگ :  يوار 
« . دهد رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  دنوادخ  « ؛» هََتلاسِر لَعْجَی  ثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  »

؟  یتفگ یمن  هنوگ  نیا  یتشادن و  هدیقع  نینچ  نیا  زا  شیپ  وت  تسیچ ؟ نایرج  دنتفگ : دنتفرگ و  ار  وا  رود  يرمع  نارای 

وا دندرک  ینمشد  وا  اب  شنارای  مالسلا .  هیلع  مظاک  ماما  رب  ندرک  اعد  هب  درک  عورش  و  متفگ ، هچ  هک  دیدینش  نونکا  تفگ : يرمع 
 . دش نمشد  اهنآ  اب  زین 

 : دومرف دندوب -  هتفرگ  ار  وا  لتق  میمصت  هک  شنایفارطا -  هب  تشگرب ، شلزنم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  یتقو 

هرمأ تحلصأ  یّننإ  تدرأ ؟  ام  مأ  متدرأ ؟  ام  ًاریخ  ناک  امّیأ 
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.هّرش هب  تیفکو  متفرع  يّذلا  رادقملاب 

هدرک و هار  هب  ور  ار  وا  دیناد  یم  هک  یغلبم  نامه  اب  نم  مداد !؟ ماجنا  نم  هچنآ  ای  دیتشاد  میمـصت  امـش  هچنآ  دوب :  رتهب  راتفر  مادک 
(1) متفرگ .  ار  شّرش  ولج 

------------------------------------------------

: دیوگ هزمح  یبا  نبا  دسیون : یم  جئارخ »  » باتک رد  هرس  سدق  يدنوار  بطق   - 8  / 1062

، دندش دراو  دندوب  هدـیرخ  شترـضح  يارب  هک  یـشبح  مالغ  رفن  یـس  هاگان  مدوب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  میالوم  تمدـخ  رد  نم 
.داد ار  وا  خساپ  هجهل  نامه  اب  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفگ ، نخس  دوخ  يردام  نابز  اب  دوب  ابیز  هک  نامالغ  زا  یکی 

یمن ار  اهنآ  نابز  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندرک  یم  لایخ  هک  ارچ  دندش ، تفگـش  رد  زین  نارگید  دش و  تفگـش  رد  رما  نیا  زا  مالغ 
.دمهف

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

 . هدب مهرد  یس  مادک  ره  هب  وت  مراذگ و  یم  وت  رایتخا  رد  لوپ  يرادقم  نم 

نیا و  دیامن ، یم  تبحـص  نامدوخ  زا  رتهب  ام ،  هجهل  هب  اقآ  نیا  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  و  دندمآ ، نوریب  شترـضح  تمدخ  زا  اهنآ 
.تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن 

ناشدوخ نابز  هب  نایـشبح  نیا  اب  هک  مدید  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دـنتفر ، نوریب  اهنآ  یتقو  دـیوگ : هزمح  وبا  نب  ّیلع 
؟ يدز یم  فرح 

: دومرف ترضح 

؟ يدش لیاق  يزایتما  نامالغ  زا  یکی  هب  مدرک : ضرع  .يرآ 

نخـس هب  نابز  وا  یتقو  اریز  دهدب ، مهرد  یـس  اهنآ  زا  مادـک  ره  هب  هام  ره  و  دـنک ، یتحیـصن  شنارای  هب  متفگ : وا  هب  يرآ ، دومرف :
زا دنراد  زاین  هچ  ره  مدرک  شرافـس  هداد و  رارق  اهنآ  سیئر  ار  وا  تساهنآ ، هاشداپ  نادنزرف  زا  وا  هک  ارچ  دوب ، رتاناد  اهنآ  زا  دوشگ 

.تسا یتسرد  مالغ  وا  اهنیا ، همه  اب  دنریگب .  وا 

تبحص نانآ  اب  یشبح  نابز  اب  هک  نیا  زا  وت  دیاش  دومرف : ترضح  هاگنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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؟  يدش تفگش  رد  مدرک 

 ! دنگوس ادخ  هب  يرآ ، مدرک : ضرع 

نم زا  هچنآ  تسا .  رتزیگنا  تفگش  رتزیگنا و  تفگش  یلیخ  نیا  زا  هدش  ناهنپ  وت  رب  نم  رما  زا  هچنآ  هک  شابم  تفگـش  رد  دومرف :
هتـشادرب شراقنم  اب  هدنرپ  هک  يا  هرطق  کی  نآ  ایآ  درادرب ،  ییایرد  زا  يا  هرطق  شراقنم  اب  يا  هدنرپ  هک  تسا  نیا  دننامه  يدـینش 

؟  دهاک یم  ایرد  زا 

.رحبلا بئاجع  نم  رثکأ  هبئاجعو  هدنع  ام  دفنیال  رحبلا  هلزنمب  مامإلاو 

تسا رتشیب  ایرد  ياه  یتفگش  زا  وا ،  زیگنا  تفگـش  ياهراک  تسین و  ریذپ  نایاپ  تسوا  دزن  رد  هچنآ  تسایرد ، هلزنم  هب  زین  ماما  و 
(1) . 

------------------------------------------------

: دیوگ نسح  نب  ییحی  دسیون : یم  نیّیبلاطلا » لتاقم   » رد جرفلا  وبا   - 9  / 1063

هـسیک .داتـسرف  یم  وا  يارب  يرانید  هسیک  دوب ،  دـنیآ  شوخان  هک  دیـسر  یم  وا  هب  يربخ  یـسک  زا  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
(2) دوب .  هدش  لثملا  برض  ترضح  نآ  ياه  هسیک  دوب و  رانید  تسیود  ات  دصیس  نیب  ترضح  نآ  ياه 

------------------------------------------------

: دیوگ هفینح  وبا  دسیون : یم  نیدلا » مالعا   » رد یملید   - 10  / 1064

 . تسا هدیباوخ  ترضح  نآ  دنتفگ :  متفر ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یلئاسم  زا  شسرپ  تهج  يزور 

تبیه ياراد  ابیز ، رایـسب  هک  مدید ، ار  يا  هلاس  شـش -  ای  جنپ -  يا  هّچبرـسپ  نیب  نیا  رد  دوش .  رادیب  باوخ  زا  ات  مدـش  رظتنم  نم 
؟ تسیک كدوک  نیا  مدیسرپ : دوب ، راتفر  وکین  الاو و 

 . تسا مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  دنتفگ :

؟  تسیچ ناگدنب  لامعا  دروم  رد  امش  رظن  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : هدرک و  مالس  وا  رب 

 . 70/48 ح 93 و 100 ح 4 راونألا :  راحب  312/1 ح5 ،  جئارخلا :  - 1
 . لیذ ح 7  104/48 راونألا :  راحب   ، 413 نیّیبلاطلا :  لتاقم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دومرف تشاذگ و  پچ  نیتسآ  يور  ار  دوخ  تسار  نیتسآ  تسشن و  وناز  راهچ  ترضح 

.نک لمع  يدیمهف  یتقو  نک ، ظفح  مهفب و  يدینش  یتقو  نک ، شوگ  ار  شخساپ  کنیا  يدیسرپ ، نامعن ! يا 

نم تناک  نإف  هدارفناب .  دبعلا  نم  وأ  هکرش ،  دبعلاو  هَّللا  نم  وأ  هدارفنا ،  یلع  هَّللا  نم  اّمإ  لاصخ :  ثالث  نم  ودعتال  دابعلا  لاعفأ  ّنإ 
امف هکرـش  دبعلاو  هَّللا  نم  تناک  نإو  هتمکحو ،  هتمحرو  هلدـع  عم  هلعفی  مل  ام  یلع  هدـبع  بّذـعی  هناحبـس  هلاب  امف  هدارفنا  یلع  هَّللا 

 . هیلع هناعأو  هیف  هکرش  دق  ام  یلع  هکیرش  بّذعی  ّيوقلا  کیرشلا  لاب 

: تسین جراخ  تروص  هس  زا  ناگدنب  لامعا  انامه 

.دهد یم  ماجنا  هدنب  اهنت  ای  .دنکیرش 3 -  لامعا  نیا  ماجنا  رد  هدنب  ادخ و  ای  .دهد 2 -  یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  دنوادخ  طقف  ای   - 1

میکح میحر و  لداع ، دنوادخ  هک  نیا  اب  دنک ؟ رفیک  هدادن  ماجنا  هچنآ  رب  ار  شا  هدنب  ارچ  سپ  هداد ،  ماجنا  ییاهنت  هب  دنوادخ  رگا 
.تسا

هک نیا  اب  دـهد ؟ رفیک  ار  دوخ  ناوتان  کیرـش  يوق ، اناوت و  کیرـش  ارچ  هتفریذـپ ، ماجنا  ادـخ  هدـنب و  تکرـش  اب  لـمع  نیا  رگا  و 
؟ تسا هدومن  يرای  ار  وا  هدوب و  کیرش  شدوخ 

؟  تسا لاحم  ًامتح  هک  تروص  ود  نیا  نامعن ! ای  دومرف : ترضح  هاگنآ 

 . يرآ تفگ : هفینح  وبا 

.دهدب ماجنا  ییاهنت  هب  هدنب  هک  دنام  یم  یقاب  مّوس  تروص  طقف  دومرف : ترضح 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  هاگنآ 

اهب ّمذن  یّتلا  انلاعفأ  لخت  مل 

اهیدبن نیح  لاصخ  ثالث  يدحإ 

اهتعنصب انئراب  دّرفت  اّمإ 

اهیتأن نیح  اّنع  موللا  طقسیف 

هقحلیف اهیف  انکرشی  ناک  وأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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اهیف مئال  نم  انقحلی  ناک  ام 

اهتیانج یف  یهلإل  نکی  مل  وأ 

اهیناج بنذ  ّالإ  بنذلا  امف  بنذ 
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: دنتسین نوریب  تلاح  هس  زا  ندش  بکترم  ماگنه  هب  دندرگ ،  یم  ام  شهوکن  ثعاب  هک  ییاهراک 

 . میریگ یمن  رارق  تمالم  دروم  هتشگ ،  رهاظ  ام  زا  هک  نیا  اب  تروص  نآ  رد  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  اهنآ  ییاهنت  هب  ام  راگدرورپ  ای 

 . دریگ یم  رارق  شنزرس  دروم  ام  دننام  زین  وا  تروص  نآ  رد  هک  تسا  کیرش  ام  اب  اهنآ  باکترا  رد  دنوادخ  هک  نیا  ای 

(1) تسا .  هدش  بکترم  ار  نآ  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  هانگ  سپ  تسین ،  یهانگ  هدنب  تیانج  رد  دنوادخ  يارب  هک  نیا  ای 

------------------------------------------------

مدید هعیش  نادنمـشناد  ياه  باتک  زا  یکی  رد  دیوگ :  یم  هرـس  سدق  یـسلجم  رادقم  یلاع  ثّدحم  راوگرزب  هماّلع   - 11  / 1065
 : دوب هدمآ  هک 

زا کی  ره  هب  ار  ترضح  نآ  لتق  دناسرب ، تداهش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفرگ  میمـصت  هیلع  هَّللا  هنعل  دیـشرلا  نوراه  یتقو 
.دنتفریذپن مادک  چیه  درک  داهنشیپ  يرکشل  يروشک و  تاماقم 

ار ربماـیپ  ادـخ و  هک  دـیتسرفب  نـم  يارب  ار  یهورگ  هـک :  تشوـن  گـنرف  ياـهروشک  رد  دوـخ  ناگدـنیامن  هـب  يا  هماـن  راـچان  يو 
.مهد ماجنا  يراک  نانآ  هلیسو  هب  مهاوخ  یم  نم  دنسانشن ،

ار اهنآ  نوراه  دـندمآ  نانآ  یتقو  دنداتـسرف .  دنتـشادن ،  برع  تغل  اب  یّتح  مالـسا  اب  ییانـشآ  هک  ار  يرفن  هاجنپ  هورگ  کی  ناـنآ 
؟ تسیک ناتربمایپ  تسیک ؟ امش  يادخ  دیسرپ : تشاد و  یمارگ 

 . ار يربمایپ  هن  میسانش  یم  ار  ییادخ  هن  ام  دنداد : خساپ  نانآ 

دوخ دـنناسرب و  لتق  هب  ار  شترـضح  ات  دوب ، هدرک  ینادـنز  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  درک  یقاـتا  دراو  ار  اـهنآ  هاـگنآ 
 . درک یم  اشامت  نانآ  هب  قاتا  هرجنپ  زا  زین  نیعل  دیشرلا  نوراه 

دوخ هحلسا  داتفا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  ناشمشچ  یتقو  دندش  قاتا  دراو  نانآ 

 . 175/48 ح 18 راونألا :  راحب   ، 318 نیدلا : مالعا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دنتسیرگ یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  مّحرت  زا  دنداتفا و  هدجس  هب  شترضح  هاگشیپ  رد  و  داتفا ، هزرل  هب  ناشندب  هتخادنا و  رانک  ار 

درک و یم  تبحـص  نانآ  اب  ناشدوخ  هجهل  نابز و  اب  دیـشک و  یم  اهنآ  رـس  رب  ار  شیوخ  تفأر  تسد  زین  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما 
 . دنتسیرگ یم  نانآ 

.دنک نوریب  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  وا  هب  دز و  ادص  ار  دوخ  ریزو  دوش  اپرب  یبوشآ  هنتف و  هک  نیا  سرت  زا  دید  نینچ  نوراه  یتقو 

نودـب هدـش و  دوخ  ياهبکرم  رب  راوس  هاگنآ  دـندش ، جراخ  دـندمآ  یم  بقع  بقع  مالـسلا  هیلع  ماما  مارتحا  هب  هک  یلاح  رد  ناـنآ 
.دنتشگزاب (1) ناشروشک  يوس  هب  نوراه  هزاجا 

------------------------------------------------

 : دیوگ میهاربا  نب  رفعج  نب  بوقعی  دسیون :  یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالسإلا  هقث   - 12  / 1066

ینارصن يدرم  هاگان  میدوب ،  ضیرع »  » مان هب  هنیدم  ياهارحص  زا  یکی  رد  يا  هّدع  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  رد  نم 
 . دش دراو 

، ما هدـمآ  امـش  ندـید  يارب  رود  يروشک  زا  تّقـشمرپ  تمحزرپ و  يرفـس  کی  یط  نم  تفگ :  درک و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ور  وا 
 . دیامرف ییامنهار  ناگدنب  نیرتاناد  نید و  نیرتهب  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسا  لاس  یس  تّدم 

نم درک ، یم  یگدنز  قشمد  رهـش  يالاب  رد  هک  دوب  يدرم  وا  درک ، یفّرعم  نم  هب  ار  یتّیـصخش  دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  باوخ  رد 
 . مدرک تبحص  وا  اب  متفر و  وا  دزن 

 . دراد دوجو  زین  رتاناد  نم  زا  هّتبلا  متسه ، دوخ  نید  لها  نیرتدنمشناد  نم  تفگ : وا 

ار رفس  جنر  نم  هک  ارچ  نک ، ییامنهار  تدوخ  زا  رتاناد  هب  ارم  متفگ : وا  هب 

 . لیذ ح 57  249/48 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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زا رفـس  راهچ  نم  ما ، هدـناوخ  ار  مالـسلا  هیلع  دواد  ریمازم  زین  لیجنا و  همه  نم  مرادـن ، یکاب  نآ  تّقـشم  زا  مرامـش و  یمن  گرزب 
.مراد ظفح  رد  ار  نآ  همه  هدناوخ و  ار  نآرق  رهاظ  زین  تاروت و 

یهاوخ یم  ار  يدوهی  ملع  رگا  و  مرتاناد ، نآ  هب  مجع  برع و  زا  نم  یهاوخ ، یم  ار  ینارـصن  ملع  رگا  تفگ : نم  هب  دنمـشناد  نآ 
ملع مالسا ، ملع  هک  یتسه  یـسک  لابند  رگا  .تسا و  ملع  نآ  هب  مدرم  نیرتاناد  هزورما  هک  يرماس  لیبحرـش  رـسپ  یطاب ، »  » دزن ورب 

هتشذگ نامز  رد  هچ  وت و  نامز  رد  هچ  هدمآ -  دورف  ناربمایپ  رب  هک  هچ  ره  زا  دناد و  یم  ار  دوه  باتک  روبز ، لیجنا و  ملع  تاروت ،
 . تسا هاگآ  دشاب -  هتشادن  ای  هتشاد  عالّطا  نآ  زا  یسک  هچ  هدمآ -  دورف  نامسآ  زا  یکین  ریخ و  هک  هچنآ  و  - 

شنیب تریصب و  دراذگ و  وا  ورگ  رد  لد  هک  تسا  یـسک  شمارآ  ببـس  وا  تسا ، نایناهج  هدنهد  دوبهب  يزیچ و  ره  هدننک  نایب  وا 
ار وا  منک و  یم  ییامنهار  وا  يوس  هب  ار  وت  کنیمه  .تسا  هتـشگ  قح  اب  سونأم  و  هدومرف ،  هدارا  يریخ  وا  رب  ادخ  هک  تسا  یـسک 

نیمز يور  يدـش  زجاع  رگا  هدـب و  همادا  ناوناز  اب  یتسناوتن  رگا  یـشاب  هدایپ  ياپ  اـب  هچ  رگ  ورب ، وا  شیپ  میاـمن ، یم  یفّرعم  وت  هب 
 . ورب وا  بناج  هب  تروص  اب  سپ  يدنامرد  زاب  رگا  شکب و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  نیشنب و 

 . مراد ار  ترفاسم  نیا  یلام  یندب و  ییاناوت  نم  هن ، متفگ :

 . نک تکرح  برثی »  » رهش يوس  هب  يروف  سپ  تفگ :

 . مسانش یمن  ار  برثی »  » رهش نم  متفگ :

یمـشاه یبرع و  يربمایپ  وا  ورب .  دـش ، ثوعبم  برع  رب  هک  يربمایپ  نامه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنیدـم  يوس  هب  تفگ :
اب رهـش  نآ  رد  دنک ، یم  یگدنز  رهـش ،  دجـسم  رانک  رد  وا  سرپب ، راّجن  کلام  نب  منغ  ینب  زا  يدـش  هنیدـم  رهـش  دراو  یتقو  دوب ،

اهنآ رب  اجنآ  یلاو  هک  ارچ  وش ، دراو  ّتینارصن  تنیز  تمالع و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ریبز عیقب  رد  وا  نک ، لاؤس  لوذبم  نب  ورمع  نارسپ  زا  هاگنآ  تسا .  رتریگ  تخس  وا  زا  هفیلخ  هّتبلا  دریگ ،  یم  تخـس  وا ) نایعیـش  )
 . تسا نکاس 

روضح رهـش  رد  ای  تسا  ترفاسم  رد  ایآ  تساجک ؟ شدوخ  تساجک ؟ شا  هناخ  هک  سرپب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  هاگنآ 
 . تسا رتهاتوک  وت  ترفاسم  زا  شرفس  هک  ناسرب  وا  هب  ار  دوخ  زین  وت  دشاب  ترفاسم  رد  رگا  دراد ؟

مالـس رایـسب  وا  و  هدرک ،  ییامنهار  امـش  دزن  قشمد  هطوغ  رهـش  ياراصن  زا  یکی  نارطم »  » ارم وگب : يدش  بایفرـش  شتمدخ  یتقو 
 . دهد رارق  امش  تسد  هب  ارم  مالسا  هک  مهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  هراومه  تفگ : یم  هدناسر و  امش  تمدخ 

.درک فیرعت  دوب ،  هداد  هیکت  شیوخ  ياصع  رب  هک  هنوگ  نامه  ار  نایرج  نیا  همه  سپ 

.منیشنب امش  رضحم  رد  متفا و  كاخ  هب  هدرک و  بدا  ضرع  دییامرف ، یم  هزاجا  رگا  نم !  ياقآ  تفگ : هاگنآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

.یتفا كاخ  هب  هک  مهد  یمن  هزاجا  یلو  مهد ،  یم  نتسشن  هزاجا 

؟ منزب یفرح  دییامرف  یم  هزاجا  مدرگ ؛ تنابرق  تفگ :  هاگنآ  تشادرب .  دوخ  رس  زا  هالک  مارتحا ،  يارب  تسشن و  وا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.يا هدمآ  راک  نیمه  يارب  يرآ ،

؟  هن ای  دیهد  یم  ار  متسود  مالس  باوج  ایآ  تفگ :  ینارصن 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

 . دوش دراو  ام  نید  هب  هک  تسا  یتروص  رد  مالس  باوج  یلو  دنک ، تیاده  ار  تتسود  ادخ  هک  منک  یم  وزرآ 

 . مسرپ یم  دییامرفب ،  هزاجا  رگا  هک  مراد  یتالاؤس  امش  زا  نم  دیامرف !  حالصا  ار  امش  راک  دنوادخ  تفگ : ینارصن 
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 . سرپب دومرف : ترضح 

نآ سپس  هدوشگ ،  نآ  هب  نابز  هداتسرف و  ورف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  یباتک  زا  امن  هاگآ  ارم  تفگ :
: دومرف هدومن و  فیصوت  ار 

 . (1) ٍمیکَح » ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  َنیرِْذنُم ×  اّنُک  اَّنإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنإ  ِنیبُْملا ×  ِباتِْکلاَو  مح ×  »

ره بش  نآ  رد  میناگدـنهد ×  میب  زا  هشیمه  ام  میدروآ ،  دورف  كرابم  یبش  رد  ار  نآ  ام  رگنـشور ×  باتک  نیا  هب  دـنگوس  مح ×  »
« . دوش یم  ریبدت  یهلا )  ) تمکح ساسا  رب  يرما 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ نطاب  رد  تایآ  نیا  ریسفت 

صقان شفورح  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدـمآ  زین  دوه  باتک  رد  مسا  نیا  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  مح » »
 . تسا

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترضح  نیبُملا ؛» ُباتِکلا   » زا روظنم  و 

 . تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هلیللا ؛»  » زا روظنم  و 

یم دوجو  هب  يدایز  ریخ  مالـسلا ) اهیلع  همطاف   ) وا زا  هک  تسا  نیا  شروظنم  ٍمیکَح ؛ » ٍْرمأ  ّلُک  قَْرُفی  اهیف  : » دیامرف یم  هک  نیا  اّما  و 
 . میکح درم  میکح و  درم  میکح ، درم  دیآ ،

 . نک فیصوت  ار  میکح  نادرم  نیا  زا  صخش  نیرخآ  نیتسخن و  نم ،  يارب  تفگ : ینارصن  درم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم دوجو  هب  وا  لسن  زا  یسک  هچ  هک  نیا  میامن و  یم  فصو  وت  يارب  ار  صخش  نیمّوس  یلو  دزادنا ، یم  هابتـشا  هب  ار  وت  فیـصوت 
نامتک هدرک و  فیرحت  ای  دیـشاب  هدادن  نآ  رد  يرییغت  رگا  تسا ، هدمآ  وا  مسا  هدـش ،  لزان  امـش  يارب  هک  ییاهباتک  رد  هّتبلا  دـیآ ،

 . تسا هدوب  امش  ناگتشذگ  راک  نیا  هک  دینکن 

ار امش  و  میامن ، یمن  ناهنپ  امش  زا  مناد  یم  هک  ار  هچنآ  نم  تفگ : ینارصن 

 . 1 هیآ 4 -  ناخد :  هروس  - 1
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دروم ار  امـش  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  ادـخ ! هب  دـنگوس  غورد ، اـی  میوگ  یم  تسار  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  منک ، یمن  بیذـکت  زین 
نانچنآ و  دـنک ، یمن  ار  نآ  رّوصت  یـسک  هک  هدومرف  تیانع  امـش  هب  ار  شیوخ  ياه  تمعن  نانچ  هداد و  رارق  دوخ  لضف  تیاـنع و 

نم هچنآ  سپ  دنک ، بیذکت  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  یـسک  و  تسین ، امـش  لیاضف  ندرک  ناهنپ  يارای  ار  نارگ  ناهنپ  هک  تسا  راکـشآ 
 . ما هتفگ  هک  تسا  هنوگ  نامه  میوگب  ار  هچنآ  سپ  تسا ، یتّیعقاو  کی  میوگ  یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نم هعاس  نم  مَِکلو  میرم ؟ هیف  تخفن  موی  ّيأو  میرم ؟ ُّما  مسا  ام  ینربخأ  بتکلا ،  أرق  نّمم  لـیلق  اـّلإ  هفرعیـال  ًاربخ  ًاـضیأ  کـلجعأ 
؟ راهنلا نم  هعاس  نم  مَِکلو  مالسلا ؟ هیلع  یسیع  هیف  میرم  تعضو  موی  ّيأو  راهنلا ؟

مـسا منیبب : وگب  دناد ، یمن  ار  نآ  ینامـسآ  ياهباتک  نایانـشآ  زا  یکدـنا  هّدـع  زج  هک  منک  یم  وگزاب  وت  يارب  ار  يربخ  نونکا  مه 
یسیع ترضح  میرم ،  ترضح  زور  مادک  رد  دوب ؟ زور  زا  تعاس  هچ  دش ؟ هدیمد  وا  رب  يزور  هچ  رد  دوب ؟ هچ  میرم  ترضح  ردام 

؟ دوب زور  زا  یتعاس  هچ  رد  درک ؟  لمح  عضو  ار  مالسلا  هیلع 

.مناد یمن  تفگ : ینارصن 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هعمج زور  دـش ،  هلماـح  میرم  ترـضح  هک  يزور  .دوش و  یم  هبیهو »  » یبرع ناـبز  هب  هک  دوـب ،  (1) اثرم »  » میرم ترـضح  ردام  مان 
دنوادخ دنرادن ، زور  نآ  زا  رت  هتـسیاش  يدـیع  ناناملـسم  و  دـمآ ، دورف  زور  نآ  رد  نیمألا  حور  هک  يزور  نامه  دوب ،  رهظ  ماگنه 

ار نآ  هک  هدومرف  روتسد  هتشاد و  گرزب  ار  زور  نآ  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هتشاد و  گرزب  ار  زور  نآ  لاعتم 
راهچ هبنـش ،  هس  زور  درک ، لـمح  عضو  نآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  میرم  ترـضح  هک  يزور  .تسا و  هعمج  زور  نآ  دـنهد و  رارق  دـیع 

.دوب هتشذگ  زور  زا  مین  تعاس و 

یم درک ،  لمح  عضو  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نآ ، رانک  رد  میرم  ترـضح  هک  ار  يدور  ایآ  دومرف ) : داد و  همادا  ترـضح  )
؟  یسانش

 ، تسا هدـمآ  زین  سوماق »  » رد هک  نانچ  دوب ،  هنح »  » وا مسا  هدـمآ :  تایاور  زا  یخرب  رد  دـیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
 . تسا هدوب  فورعم  باتک  لها  نایم  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  نیا  ای  شبقل ،  يرگید  هدوب و  شمسا  اهنآ  زا  یکی  دراد  لامتحا  هّتبلا 
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 . هن درک :  ضرع 

روگنا امرخ و  ناتخرد  اجنآ  هزادـنا  هب  اـج  چـیه  دراد ، دوجو  روگنا  اـمرخ و  ناـتخرد  نآ  نوماریپ  هک  دوب  تارف  دور  راـنک  دومرف :
.درادن

 : داد همادا  نینچ  ار  دوخ  نخس  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هاگنآ 

لآ دندرک و  کمک  ار  وا  سپ  دناوخ  ار  دوخ  نایفارطا  نادنزرف و  سودیق »  » و دش ، هتسب  میرم  ترضح  نابز  نآ ،  رد  هک  يزور  اّما 
نآرق ام ، باتک  امش و  باتک  رد  دنوادخ  هک  دنداد  تبسن  ار  ینانخس  وا  هب  دندمآ و  نانآ  .دننک  هاگن  میرم  هب  ات  تساوخ  ار  نارمع 

؟ يا هدیمهف  ار  نانخس  نآ  ایآ  تسا ، هداد  ربخ  اهنآ  زا 

 . مدناوخ یم  ار  اه  نآ  زورما ،  نیمه  يرآ ، تفگ :

 . دیامن یم  تیاده  ار  وت  دنوادخ  هک  نآ  زج  يزیخ  یمنرب  دوخ  ياج  زا  تروص ،  نیا  رد  سپ  دومرف : ترضح 

؟ تسیچ یبرع  ینایرس و  نابز  هب  نم  ردام  مان  تفگ : ینارصن 

هب وت  ردام  مسا  یلو  هدوب ؛ هروقنع »  » وت يردـپ  گرزب  ردام  مان  و  هیلاقنع »  » ینایرـس نابز  هب  وت  رداـم  ماـن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تشادن هدنب  حیسم  ترضح  هک  ارچ  دوش ، یم  هَّللادبع »  » یبرع نابز  هب  هک  حیسملا » دبع   » تردپ مان  تسا و  هّیم »  » یبرع

؟ دوب هچ  مگرزب  ردپ  مان  يدومرف ، وکین  یتفگ و  تسار  تفگ : ینارصن 

.ممان (1) یم  نامحرلادبع »  » سلجم نیمه  رد  ار  وا  نم  هک  دوب  لیئربج »  » تگرزب ردپ  مان  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دوب ناملسم  وا  ایآ  تفگ : ینارصن 

 . دنتشک ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  هناخ  هب  بیرف  رکم و  اب  ماش  نایهاپس  زا  يا  هّدع  دندومن ، دیهش  ار  وا  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دوب هچ  ما  هینُک  زا  شیپ  نم ، مان  تفگ : ینارصن 

 . دوب بیلصلادبع »  » وت مان  دومرف : ترضح 

دروم بولطم و  ناگتشرف  یکی  مانب  یسک  ندیمان  هک  تسا  نآ  تهج  هب  يراذگمان  نیا  و  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
 . تسین دنسپ 
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؟ دییامن یم  باختنا  یمان  هچ  نم  يارب  درک : ضرع 

 . ممان یم  هَّللادبع »  » ار وت  دومرف :

یکیرـش تساـتکی و  وا  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوـگ  و  مدروآ ، ناـمیا  گرزب  يادـخ  هب  زین  نم  تفگ : ینارـصن 
ریاس هک  هنوگ  نآ  هن  دنراد و  داقتعا  دوهی  هک  هنوگ  نآ  هن  دـننک ،  یم  فصو  اراصن  هک  هنوگ  نآ  هن  تساتمه ، یب  هناگی و  درادـن ،

 . دنیوگ یم  ناکرشم 

شلها رب  بلطم  نیا  هداتسرف و  ّقح  هب  ار  وا  تسوا ، ربمایپ  هدنب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
هایس تسوپ و  خرـس  زا  هدوب ،  نایناهج  همه  رب  ادخ  ربمایپ  وا  .دنا  هدنام  روک  نآ  كرد  زا  نایوگ  هدوهیب  نالطبم و  تسا و  راکـشآ 

نایوگ و هدوهیب  و  تسوا ، دوس  هب  تفای  تیادـه  هک  ره  تفای و  تریـصب  دـش ؛  اـنیب  هک  ره  سپ  .دـنکرتشم  وا  نید  رد  همه  تسوپ 
.دنا یهارمگ  رد  دننک  یم  اعّدا  هچنآ  رد  دنتسه و  يروک  رد  نالطبم 

ادـخ ياسر  تمکح  هب  نابز  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  هنوگ  ناـمه  دوشگ ، ادـخ  تمکح  هب  ناـبز  وا  ّیلو (1)  هک  مـهد  یم  یهاوـگ  و 
هرانک یهارمگ  هار  زا  نانآ  .دندومن  يرود  نآ  لها  يدیلپ و  زا  نآ و  لها  لطاب و  زا  هدومن و  يراکمه  ادخ  تعاطا  رد  دندوشگ و 

.تشاد هگن  هانگ  تیصعم و  زا  ار  نانآ  دومن و  يرای  شیوخ  تعاط  هار  رد  ار  نانآ  زین  دنوادخ  دنتفرگ ،

کچوک هب  نم  .دنهد  یم  روتسد  نآ  هب  هدومن و  بیغرت  قیوشت و  کین  ياهراک  رب  هک  دنتسه ، نید  نارای  ادخ و  يایلوا  نانآ  سپ 
 ، تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  و  مدروآ ، نامیا  مدربن ، مان  هک  اهنآ  مدرب و  مان  هک  اهنآ  ناـنآ و  گرزب  و 

 . مدروآ نامیا 

الط زا  هک  یبیلص  درک و  هراپ  ار  دوخ  رّانز  درب و  تسد  صخش  نآ  هاگنآ 

زا مادک  ره  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ای  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  ای  ّیلو »  » زا دارم  دـیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
 . تسا ترضح  نآ  نانیشناج  ایصوا و 
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؟  مهدب یسک  هچ  هب  ار  ما (1)  هقدص  هک  دییامرفب  روتسد  تفگ : سپس  تسکش ، دوب  هتخیوآ  شندرگ  رب  دوب و 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

تمعن دـننامه  یتمعن  زین  وا  هب  تسا ، هبلغت  نب  سیق  هلیبق  زا  وت ، نادـنواشیوخ  و  هدوب ، هدـیقع  مه  وت  اب  هک  تسا  یـصخش  اجنیا  رد 
 - تاقدص زا  امش -  قح  مراذگ  یمن  نم  دیوش و  هیاسمه  مه  اب  نک و  میسقت  وا  اب  ار  تلاوما  تشگ ، ناملسم  دش و  ینازرا  وت   (2)

 . دورب نیب  زا  مالسا  رد 

هک هدام -  رن و  بسا  دصیـس  نم  مراد ، يداـیز  تورث  نم  دـیامن - !  دوبهب  ار  امـش  راـک  دـنوادخ  ادـخ - ! هب  دـنگوس  درک : ضرع 
 . تسا نم  قح  زا  شیب  لاوما  نآ  رد  امش (3)  ّقح  مراد ، رتش  رازه  و  دنغلاب - 

 : دومرف ترضح 

.تسین ینایز  ار  وت  یگداوناخ  تلزنم  ماقم و  يدش ، ) دازآ  شتآ  زا  نانآ  هلیسو  هب  هک  ارچ   ، ) یتسه ربمایپ  ادخ و  هدش  دازآ  وت 

ار وا  هّیرهم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  درک ، جاودزا  رهف  ینب  هلیبق  نانز  زا  یکی  اب  وا  دش ،  وکین  شمالـسا  دش و ) ناملـسم  وا  يرآ ،  )
داد و يراکتمدـخ  وا  هب  ترـضح  دومن ،  تخادرپ  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  تاقدـص  زا  راـنید  هاـجنپ  غلبم  هب 

يرود قارف و  رد   ) يو دندرب ، نادـنز  هب  ار  شترـضح  هک  نآ  ات  دوب ،  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رانک  رد  وا  درک ،  هّیهت  هناخ  وا  يارب 
زا تشذگ ،  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـش  ینادـنز  زا  بش  تشه  تسیب و  هک  نآ  زا  سپ  تخوس ) یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شیالوم 

(4) تفر .  ایند 

هقدص هک  نیا  ای  هدوب ،  بیلـص  رد  هک  هدوب  ییالط  رادقم  دراد  لامتحا  هقدـص  زا  روظنم  دـیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
 . تفگ یم  ار  شتورث 

 . تسا رفک  زا  سپ  مالسا  يوس  هب  تیاده  تمعن  تمعن ،  زا  دارم  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 2
تبسن مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  ای  تسا ،  سمخ  رابتعا  هب  ای  مالسلا » هیلع  ماما  ّقح   » زا دارم  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 3

 . تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب 
 . 85/48 ح 106 راونألا :  راحب  478/1 ح4 ،  یفاکلا :  - 4
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یم حرش  هجو  نیرتابیز  هب  ار  نآ  لکشم  تاغل  هتخادرپ و  نآ  حیضوت  هب  فیرش ، ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع 
: دیوگ یم  هاگنآ   (1) دهد ، 

تهج زا  قیالخ  زا  راوگرزب  يوناب  نآ  یگدیشوپ  تّفع و  رابتعا  هب  هدش ، هلیل »  » هب ریبعت  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  زا  هک  نیا 
.تسا هدوب  هبترم  تروص و 

هک اریز  تسا ، نآ  رگنایب  هیآ  رهاظ  یمازتلا ،  تلالد  اب  هک  ارچ  تسا ، هیآ  نطاب  تهج  هب  يریسفت  نینچ  دیوگ :  هللا  همحر  هدنسیون 
هدوب ایند  ياضقنا  ات  قح  هماقا  نید و  عیارـش  يوس  هب  نانآ  داـشرا  مدرم و  تیادـه  يارب  طـقف  نآ  هدوب و  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن 

 . دشاب هاگآ  مدرم  جاتحیام  همه  هب  هدوب و  نامز  رصع و  ره  رد  هک  یماما  دوجو  هب  زج  دیآ  یمن  دوجو  هب  نیا  و  تسا ،

رظن زا  هچ  یظفل و  رظن  زا  هچ  نآرق  ملع  هنیجنگ  ناونع  هب  ترـضح  نآ  نداد  رارق  و  مالـسلا ،  هیلع  ناـنمؤم  ریما  بصن  اـب  رما  نیا  و 
 . ددرگ نیبم  باتک  يارب  یقادصم  هک  نیا  ات  تفای ، ققحت  ینطاب ؛ تهج  زا  هچ  يرهاظ و  تهج  زا  هچ  يونعم ،

زور ات  رگتیاده  نایاوشیپ  ناماما و  نانآ ، زا  ات  دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناوناب  يوناب  اب  ترضح  نآ  جاودزا  یفرط ،  زا 
.دنمزالتم رگیدمه  اب  هتشاد و  قباطت  مه  اب  نآرق  نطاب  رهاظ و  هک  دیدرگ  مولعم  نیاربانب ، .دیایب  ایند  هب  زیخاتسر 

------------------------------------------------

 : دیوگ ملاس  نب  ماشه  دسیون :  یم  تاجردلا » رئاصب   » رد یمق  راّفص  نسح  نب  دّمحم  ردقلا ،  لیلج  خیش   - 13  / 1067

ترـضح نآ  دوب ، يا  هنیئآ  شترـضح  ربارب  رد  تشاد ، روضح  سلجم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  متفر ،  رفعج  نب  هَّللادـبع  دزن 
.دش تاکز  زا  تبحص  هک  نیا  ات  مدرک  لاؤس  وا  زا  هتسویپ  هَّللادبع و  هب  مدرک  ور  تشاد ، نت  رب  ینهاریپ  هدیشوپ و  ییادر 

( مجرتم  . ) میدومن ار  هدافتسا  تیاهن  اناوت ، دنمشناد  نآ  حیضوت  نایب و  زا  ثیدح ،  نیا  همجرت  رد  ام  هک  تسا  ینتفگ  - 1
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 . دزادرپب تاکز  ناونع  هب  دیاب  ار  نآ  مهرد  کی  دشاب  هتشاد  مهرد  لهچ  سک  ره  یسرپ ؟  یم  تاکز  زا  تفگ :  يو 

تبـسن ارم  ّتبحم  تدارا و  دیامن !  دوبهب  ار  وت  راک  يادخ  متفگ : هدرک و  هاگن  وا  هب  بّجعت  اب  هدـش و  تفگـشرد  مکح  نیا  زا  نم 
؟ مروایب تیارب  یهاوخ  یم  مراد ،  ییاه  هتشون  راوگرزب  نآ  زا  نم  یسانش ، یم  تراوگرزب  ردپ  هب 

 . روایب مردارب !  دنزرف  يرآ ، تفگ :

لوسر يا  متفگ :  هدروآ و  هانپ  ترـضح  نآ  هب  هتفر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مرح  هب  متـساخرب و  لفحم  نآ  زا  نم 
؟  هّیدیز ای  هئجرم  اه ، يرورح  اه ؟ يردق  يوس  هب  مورب ؟ یسک  هچ  يوس  هب  ادخ ! 

 . ایب تفگ : دیشک و  ارم  سابل  دمآ ، نم  دزن  تشاد  لاس  جنپ  زا  رتمک  هک  يا  هّچبرسپ  لاح ،  نیا  رد 

؟ مورب یسک  هچ  شیپ  متفگ :

 . مالسلا امهیلع  رعفج  نب  یسوم  نم ،  ياقآ  تمدخ  تفگ :

يدنب هشپ  نآ  ولج  هک  هتـسشن  یقاتا  رد  ترـضح  نآ  مدید  مدش ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  طایح  نحـص  دراو  هدـمآ و  وا  هارمه  نم 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  تسا ،

 . یلب مدرک : ضرع  ماشه !  يا 

؛  انیلإ نکلو  هّیردقلا ،  یلإ  الو  هئجرملا ،  یلإ  ال  دومرف :

 . ایب ام  دزن  یلو  هیردق ؛  يوس  هب  هن  و  ورب )  ) هئجرم يوس  هب  هن 

(1) متشگ .  بایفرش  شتمدخ  هدش و  قاتا  لخاد  هاگنآ 

------------------------------------------------

: دیوگ بدنج  نب  هَّللادبع  نب  نیسح  هدمآ :  تارف » ریسفت   » رد  - 14  / 1068

ریپ و نم  مدرگ ، تناـبرق  تشون :  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نسحلا  وبا  يارب  مردـپ  تفگ : دروآ و  نوریب  يا  هماـن  دّـمحم  نب  رفعج 
ماجنا زا  کنیا  ما ، هدش  ناوتان 

 . 50/48 ح 44 راونألا :  راحب  250 ح1 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هک يزومایب  نم  هب  يزیچ  مراد  تسود  موش ؛  تیادـف  مزجاع ، مداد  یم  ماجنا  متـشاد و  یئاناوت  نیا  زا  شیپ  هک  ییاـهراک  زا  یلیخ 
 . دیازفایب ارم  شناد  مهف و  هدرک و  کیدزن  مراگدرورپ  هب  ارم 

 : تشون وا  خساپ  رد  ترضح 

 . هاده هَّللا  دارأ  نمل  يدهو  هافش ،  هَّللا  دارأ  نمل  ءافش  هیف  ّنإف  همهفتو ،  هأرقأف  باتکب  کیلإ  تثعب  دق 

افـش ار  وا  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  ره  يافـش  همان ، نآ  هک  اریز  مهفب ، ناوخب و  ار  نآ  مداتـسرف ،  متـشون و  وت  هب  يا  همان 
 . دنک تیاده  ار  وا  دهاوخب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ره  تیاده  دشخب و 

 . ناوخب مدآ (1)  ناوفص و  هب  ار  همان  نیا  وگب و  رایسب  ار  میظعلا ؛ » یلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  لوح و ال  ال  میحرلا ،  نمحرلا  هَّللا  مسب   » رکذ

، دوب نیمز  يور  رد  ادخ  نیما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  انامه  دیامرف : یم  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 
برع و باسنا  اـهریم ، گرم و  اـیالب ، ملع  میتسه ، نیمز  يور  رد  دـنوادخ  ناـنیما  تیب ، لـها  اـم  تفر ، اـیند  زا  ترـضح  نآ  یتقو 

.تسا قفانم  عقاو  رد  ای  دراد  نامیا  ًاتقیقح  ایآ  هک  میمهف  یم  مینیبب  ار  سک  ره  ام  .تسام  دزن  مالسا  هاگداز 

ره هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دهع و  ناشیا  رب  ام و  رب  لاعتم  دـنوادخ  هدـش ،  هتـشون  ناشناردـپ  مان  ناشمان و  ام ؛  نایعیـش  هک  یتسار  هب 
 - مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  نید  ّتلم و  رب  دنوش ،  لخاد  زین  اهنآ  میدرگ  لخاد  اجک  ره  و  دنوش ،  دراو  اهنآ  میوش  دراو  ام  اجک 

 . تسین یسک  اهنآ  ام و  زج  ادخ -  لیلخ 

رون نامه  ییایربک ، نماد  انامه  هک  دـنز -  یم  ادـخ  رون  هب  گنچ  ام  ربمایپ  مینز و  یم  گنچ  نامربمایپ  رون  رب  زیخاتـسر  زور  رد  ام 
.دنیامن یم  يوریپ  ام  رون  زا  ام  نایعیش  تسا - 

 . نمؤم انضغبی  الو  رفاک ،  انّبحیال  نمؤم ،  انئایلوأ  عباتو  انتیالول  عبّتملاو  رفاک  انتیالول  دحاجلاو  اجن ،  انعبت  نمو  کله  انقراف  نم 

 . دوب ناوفص  ناتسود  زا  یکی  مان  مدآ ،  دیوگ : رهاط  وبا  هدمآ : راونألا » راحب   » رد - 1
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مل نمو  اّنم ،  سیل  اّنع  بغر  نم  انب ،  يدـتقا  نمل  رونو  انعبت ،  نمل  رون  نحن  انعم ،  هثعبی  نأ  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  انّبحم  وهو  تاـم  نم 
 . یش ء یف  مالسإلا  نم  سیلف  انعم  نکی 

ام و تیالو  وریپ  تسا و  رفاک  ام  تیالو  رکنم  دـبای ، یم  تاجن  دـشاب  ام  وریپ  هک  ره  دـسر ، یم  تکاله  هب  دوش  ادـج  اـم  زا  هک  ره 
 . دزرو یمن  ینمشد  ام  اب  نمؤم ،  دراد و  یمن  تسود  ار  ام  رفاک  نمؤم .  ام  يایلوا 

ام هب  هک  یـسک  و  دنک ، يوریپ  ام  زا  هک  یـسک  يارب  میرون  ام  دیامرف ، روشحم  ام  اب  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دریمب  ام  ّتبحم  اب  هک  ره 
.تسا هدربن  يا  هرهب  مالسا  زا  دشابن  ام  زا  هک  ره  و  تسین ، ام  زا  دنادرگ  يور  ام  زا  هک  ره  دیامن ، ادتقا 

هب و  هتخاس ، دنم  هرهب  نیمز  ياهیندییور  زا  ار  امـش  دـنوادخ  ام  هلیـسو  هب  دریذـپ ، یم  نایاپ  ام  هلیـسو  هب  عورـش و  ام  هلیـسو  هب  نید 
.دراد یم  هگن  یکشخ  رد  نتفر  ورف  ایرد ، رد  قرغ  زا  ار  امش  دنوادخ  ام  هطساو  هب  و  دراب ، یم  نامسآ  زا  ناراب  ام  هلیسو 

.دناسر یم  دوس  تشهب  رب  ناتدورو  عقوم  نازیم و  رانک  طارص ،  رد  رشحم ، رد  ربق ، رد  ناتیگدنز ، رد  ار  امـش  ام  هلیـسو  هب  دنوادخ 
.تسا لیدنق  رد  تاکشم  هک  تسا ، نادغارچ ) و   ) تاکشم نآ  لَثَم  ادخ  باتک  رد  ام  لَثَم  هک  یتسار  هب 

تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  غارچ ،  نآ  و  تسا » غارچ  نآ  رد  « ؛ » ٌحابْصِم اهیف   » هک میتسه  یتاکشم  نامه  ام  سپ 
« . دراد رارق  یبابح  هشیش و  رد  غارچ  نآ  « ؛ » ٍهَجاجُز یف  ُحابْصِملا  . »

دننامه هک  یبابح  « ؛ » ٍهَِّیبْرَغ الَو  ٍهَِّیقْرَـش  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم  ٍهرَجَـش  نِم  ُدَـقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنأک  ُهَجاجُزلا   » هک میتسه  بابح  نامه  اـم 
نوـچمه اـج  همه  رب  ینعی  « ) تسا رو  هلعـش  یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  ینوـتیز  كراـبم  تخرد  زا  هک  تـسا  ناـشخرد  هراـتس 

و  ) هدـناوخ دوخ  زا  ار ) نآ   ) هن و  دـنک ) یم  يراددوخ  یناشفارون  زا  و   ) هدرک راکنا  ار ) ییاـج   ) هن دـنک ) یم  یناـشفارون  دیـشروخ 
( . دبات یم  وا  رب  رتشیب 

سامت شتآ  اب  هک  نیا  نودب  دشخب  یم  ینشور  « ؛ » ٌران ُهْسَـسْمَت  َمل  َْولَو  یـُضی ُء  « ، » تسا کیدزن  شرون )  ) شنغور « ؛ » اُهْتیَز ُداکَی  »
زارف رب  تسا  يرون  « ؛ » ِهِرُوِنل ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون   ، » تسا نآرق  رون  هک  دریگب »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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و دـهاوخب ،  ار  هـک  ره  « ؛  (1) ٌمیلَع » یَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ءاشَی  نَم   ، » اـم تیـالو  هب  ینعی  دـنک » یم  تیادـه  دوخ  رون  هب  ادـخ  يرون ، 
 . دیامرف یم  تیاده  ام  تیالو  هلیسو  هب  دراد  تسود  ار  یسک  ره  هک  نیا  تساناد ، » يزیچ  ره  هب  دنوادخ 

گرزب نامحر  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شلیلد  هک  نازورف  یناهرب  اب  ناشخرد ، يا  هرهچ  اب  ار  ام  تسود  تمایق  زور  رد  هک  تسادخ  رب 
دنوادخ هک  تسا  راوازـس  .دیامن و  روشحم  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  هدنکفارـس  لطاب و  یلیلد  اب  هایـس و  يا  هرهچ  اب  ار  ام  نمـشد  تسا و 

(2) دهد .  رارق  دنتسه -  یبوخ  ياقفر  هک  ناحلاص -  نادیهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، قیفر  ار  ام  تسود 

هبترم و هجرد و  هد  ام  نادیهـش  .دهد  رارق  دنتـسه -  ییاقفر  دب  هک  نارفاک -  نیطایـش و  قیفر  ار  ام  نمـشد  هک  تسا  دـنوادخ  رب  و 
 . دنرترب ادهش  ریاس  زا  هبترم  هجرد و  تفه  ام  نایعیش  نادیهش 

نوصوصخملا نحنو  هَّللاب ،  سانلا  یلوأ  نحنو  ضرألا ،  ءافلخ  نحنو  ءایـصوألا ،  ءانبأ  نحنو  ءایبنألا ،  طارفأ  نحنو  ءابجنلا ،  نحنف 
 . هَّللا نیدب  سانلا  یلوأ  نحنو  هَّللا  باتک  یف 

ام میرت ، کیدزن  دـنوادخ  هب  مدرم  همه  زا  ام  میتسه ، نیمز  يافلخ  ایـصوا و  نادـنزرف  ناربمایپ ، ناگدـنامزاب  ناگدـیزگرب ، اـم  سپ 
.میرتراوازس ادخ  نید  رب  مدرم  همه  زا  ام  هدوب و  ادخ  باتک  رد  زاتمم  هدیزگرب و  ياه  ّتیصخش  نامه 

اْنیَحْوَأ يذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش   : » دومرف هدومن و  عیرشت  ام  يارب  ار  شنید  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  نامه  ام 
؛ » یسیعَو یسُومَو  َمیهاْربإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلإ 

میهاربا هب  هچنآ  و  دّمحم - !  يا  میدومن -  یحو  وت  رب  هک  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  دومن  عیرشت  امش  يارب  ار  ینییآ  »
شرافس یسیع  یسوم و  ، 

 . هیآ 35 رون ،  هروس  - 1
َنیِّیبَّنلا َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُاَف  َلوسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَمَو   : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هفیرـش  هیآ  هب  هراـشا  - 2

هک دوب  دنهاوخ  یناسک  اب  نانآ  دنرب  نامرف  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  یناسک  « ؛ » ًاقیفَر َِکئلُوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو  ِءادَـهُّشلاَو  َنیقیّدِـصلاو 
هیآ ءاسن ،  هروس  دنناقیفر . » وکین  هچ  هک  دنتسه  ناگتـسیاش  نادیهـش و  نایوگتـسار ،  ناربمایپ ،  اب  هک  هتـشاد  یمارگ  ار  ناشیا  ادخ 

 . 69
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 . تسا هدش  هداهن  هعیدو  هب  ام  رد  ءایبنا  همه  ملع  و  میدومن ،  غالبا  میتسناد  هک  ار  هچنآ  میتسناد و  ام  هک  یتسار  هب  میدومن »

دمحم لآ  هلیـسو  هب  دیراد » اپرب  ار  نید  هک  نیا  « ؛ » َنیّدلا اوُمیقَأ  ْنَأ   » هک میتسه  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  نادـنزرف  و  ناربمایپ ، ناثراو  ام 
نارگ « ؛ » َنیکِرْـشُْملا یَلَع  َُربَک   ، » دیـشاب دـّحتم  دوخ  تعامج  رب  و  دـینکن » داجیا  هقرفت  نآ ،  رد  و  « ؛ » ِهیف اُوقَّرَفَتَتالَو   » مالـسلا مهیلع 

 - . دیزرو كرش  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  هب  هک  یسک  ناکرشم - » رب  تسا 

؛» هَّللا  » یتـسار هب  و  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هک  دـیناوخ » یم  نآ  يوـس  هب  ار  ناـنآ  امـش  هـچنآ  « ؛ » ِهـَْیلِإ ْمُهوُعْدَـت  اـم  »
يوس هب  هک  ار  یسک  دنیزگ و  یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  « ؛  (1) ُبیُنی » ْنَم  ِْهَیلِإ  يدْهَیَو  ُءاشَی  ْنَم  َْهَیلِإ  یبَتْجَی  ! » دّمحم يا  دـنوادخ » »

« . دنک یم  تیاده  ددرگزاب  وا 

امهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دروم  رد  ار  وت  توعد  هک  ار  یـسک  دنک  یم  تیادـه  دـنیزگ و  یمرب  ینعی )  :] ) دومرف ترـضح  [
.دریذپب (2) مالسلا 

------------------------------------------------

: دیوگ هعامس  تسا : هدمآ  شبک  نب  نسح  دّیس  باتک  رد   - 15  / 1069

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

: وگب یتشاد  یتجاح  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  هاگره  هعامس ! يا 

ِّقَِحبَو ِنْأَّشلا ،  َِکلذ  ِّقَِحبَف  ِرْدَْقلا ،  َنِم  ًارْدَقَو  ِنْأَّشلا  َنِم  ًانْأَش  َكَدـْنِع  امَُهل  َّنِإَف  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللَأ 
 . اذَکَو اذَک  یب  َلَعْفَت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِرْدَْقلا  َِکلذ 

هاگشیپ رد  نانآ  هک  ارچ  داب -  راوگرزب  ود  نآ  رب  دورد  هک  یـضترم -  یلع  یفطـصم و  دّمحم  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ! راب  »
مهاوخ یم  تبترم  ردق و  نیا  قح  تلزنم و  ماقم و  نیا  قح  هب  سپ  دنتـسه ،  ییالاب  شزرا  تبترم و  الاو و  یتلزنم  ماقم و  ياراد  وت 

« . ینک اور  تسا -  نانچ  نینچ و  هک  ار -  متجاح  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک 

 . هیآ 13 يروش ،  هروس  - 1
 . 312/23 ح 20 راونألا :  راحب  283 ح 384 ،  تارف :  ریسفت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1782 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_659_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_659_2
http://www.ghaemiyeh.com


660 ص :

رد هک  نآ  زج  دنام  یمن  هدومزآ ، نامیا  اب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  لسرم و  ربمایپ  بّرقم ،  هتشرف  چیه  زیخاتـسر  ماگنه  رد  اریز 
.دنتسه (1) راوگرزب  ود  نآ  دنمزاین  زور ،  نآ 

------------------------------------------------

: دیوگ نارهم  نب  هعامس  هدمآ : تاجردلا » رئاصب   » رد  - 16  / 1070

 : دومرف ترضح  دیشک ، ازارد  هب  شرضحم  رد  سولج  مدوب ، مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  متفه ،  ياوشیپ  يافصاب  رضحم  رد  نم 

؟  مالسلا هیلع  هَّللادبع  ابأ  يرت  نأ  ّبحتأ 

؟  ینیبب ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يراد  لیم  ایآ 

(. منیبب ار  شترضح   ) مراد تسود  ادخ ! هب  دنگوس  مدرک : ضرع 

.وش قاتا  نآ  دراو  زیخرب و  دومرف :

.دنا (2) هتسشن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدید  هاگان  مدش ، قاتا  دراو  متساخرب و 

------------------------------------------------

: دسیون یم  هعیشلا » تافـص   » باتک رد  قودص ، خیـش  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  ّیلع  ردقلا ، لیلج  خیـش   - 17  / 1071
: دیوگ نارجن  وبا  نبا 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

 . اّنم سیلف  مهضغبأ  نمو  اّنم ،  وهف  مهّبحأ  نم  انتنیط ،  نم  اوقلخ  اّنم ،  مّهنأل  انالاو ،  دقف  مهالاو  نمو  اناداع ،  دقف  انتعیش  يداع  نم 

الو هضرمل ،  انـضرم  ّالإ  ضرمی  انتعیـش  نم  دـحأ  نم  اـم  هَّللا .  همارکب  نوزوفیو  هَّللا ،  همحر  یف  نوبّلقتیو  هَّللا ،  رونب  نورظنی  اـنتعیش 
كرت نمو  اهبرغ ،  وأ  اهقرـش  ضرألا  یف  ناک  نیأ  انتعیـش  نم  دحأ  اّنع  بیغیالو  هحرفل ،  انحرف  ّالإ  حرفیالو  هّمغل ،  انممتغا  ّالإ  ّمتغا 

 . هتثرول وهف  ًالام  مهنم  كرت  نمو  انیلع ،  وهف  ًاْنید  انتعیش  نم 

نانآ هب  هک  ره  و  تسا ، هدومن  ینمشد  ام  اب  دیامن ،  ینمشد  ام  نایعیش  اب  هک  ره 

 . 36 هعماجلا :  هّیمظاکلا  هفیحصلا  59/8 ح 81 ،  راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 127/51 يدنوار :  تاوعد  - 1
 . 276 ح 8 تاجردلا :  رئاصب  - 2
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هتـشاد تسود  ار  نانآ  هک  یـسک  دنا ، هدش  هدیرفآ  ام  تنیط )  ) هریمخ زا  دنتـسه و  ام  زا  نانآ  هک  ارچ  هدیزرو ، رهم  ام  هب  دزرو  رهم 
.تسین ام  زا  درادب ، نمشد  ار  نانآ  هک  یسک  و  تسام ، زا  دشاب ،

نایعیـش زا  کی  چیه  .دندرگ  یم  راگتـسر  ادخ  تمارک  هب  و  دنوش ، یم  رو  هطوغ  وا  تمحر  رد  دنرگن و  یم  ادخ  رون  اب  ام  نایعیش 
یم كانهودـنا  وا ، مغ  هب  زین  ام  ددرگ  كانهودـنا  نوچ  و  میوش ، یم  راـمیب  وا ،  يراـمیب  هب  زین  اـم  هک  نآ  زج  دوش  یمن  راـمیب  اـم 

 . میوش یم  رورسم  وا ، یلاحشوخ  هب  زین  ام  ددرگ  لاحشوخ  رگا  میوش و 

دوخ زا  یضرق  نانآ  زا  یکی  رگا  نآ ، برغ  رد  ای  دنـشاب  نیمز  قرـش  رد  هچ  دنتـسین ،  ناهنپ  ام  هاگدید  زا  ام  نایعیـش  زا  مادک  چیه 
.تسوا هثرو  لام  دنامب ،  یقاب  وا  زا  یتورث  رگا  مینک و  یم  ادا  ار  نآ  ام  دراذگ  ياجب 

هزور ار  ناضمر  هام  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ادخ  تیب  جح  دنزادرپ ، یم  ار  تاکز  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیش 
 . دنیوج یم  يرازیب  نانآ  نانمشد  زا  هتفریذپ و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  و  دنریگ ،  یم 

رب هک  ره  تسا و  هدرک  در  ار  ادـخ  عقاو  رد  دـیامن  در  ار  نانآ  هک  ره  دنتـسه ، اوقت  عرو و  لها  زیهرپ ،  نامیا و  لها  ناـنآ  يرآ )،  )
وا راکتـسرد  نارادتـسود  دـنوادخ و  یقیقح  ناگدـنب  نانآ  هک  ارچ  تسا ، هدز  هنعط  ادـخ  رب  عقاو  رد  دریگب  داریا  هدز و  هنعط  ناـنآ 

.دنتسه

و دـیامن ، تعافـش  ار  رـضم  هعیبر و  دـننامه  يا  هلیبق  ود  تارفن  هزادـنا  هب  تسا  رداق  تمایق  زور  رد  نانآ  زا  یکی  ادـخ ! هب  دـنگوس 
(1) دریذپ .  یم  ار  نانآ  تعافش  تسا ،  لئاق  نانآ  رب  هک  یتمارک  تهجب  دنوادخ 

------------------------------------------------

ماما دیوگ : ازعملا  وبا  تسا :  هدمآ  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  ردـقلا  لیلج  دنمـشناد  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد   - 18  / 1072
: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک 

انب هل  رفغیو  اـناری  ّهنإـف  اـنب  یجاـنی  لاـیل  ثـالث  لـستغیلف  هَّللا  نم  هعـضوم  فرعی  نأو  اـناری  نأ  دارأو  هجاـح  هَّللا  یلإ  هل  تناـک  نـم 
یفخیالو

 . 167/68 ح 25 راونألا :  راحب  82 ح5 ،  هعیشلا :  تافص  - 1
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 . هعضوم هیلع 

هـس یتسیاب  دوش ، انـشآ  دنوادخ  دزن  رد  شیوخ  ّتیعقوم  اب  دنیبب و  ار  ام  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  يزاین  دـنوادخ  يوس  هب  سک  ره 
وا رب  شتّیعقوم  هدش و  هدیزرمآ  ام  هلیـسو  هب  دید و  دهاوخ  ار  ام  تروص  نیا  رد  دـنک ،  وگتفگ  تاجانم و  ام  اب  هدومن و  لسغ  بش 

 . دنام دهاوخن  یفخم 

: دومرف دنیبب ؟ باوخ  رد  ار  امش  تسا  راوخ  بارش  هک  یسک  دراد  ناکما  ایآ  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

انقّدصی اّنع ،  ربخی  امب  نطابلا  یف  انبّذکی  نم  مکءایقـشأ  یقـشأ  ّنإ  اّنع ،  هفّلختو  انکرت  هیلع  دسفی  اّمنإ  هنید ،  هیلع  دسفی  ذیبنلا  سیل 
 . نطابلا یف  انبّذکیو  رهاظلا  یف 

هک یتـسار  هب  تساـم ، زا  نتفرگ  هلـصاف  اـم و  كرت  دوـش  یم  نید  نتفر  نـیب  زا  ثعاـب  هـچنآ  درب ، یمن  نـیب  زا  ار  وا  نـید  بارش ، 
رد ار  ام  ینعی ): ، ) دـیامن بیذـکت  دوخ ،  ِنطاب  رد  دـهد ،  یم  ربخ  ام  زا  هچنآ  هب  هک  تسا  یـسک  امـش ،  زا  تخبدـب  نیرت  تخبدـب 

 . دیامن یم  بیذکت  ار  ام  شدوخ  نطاب  رد  یلو  دیامن ،  یم  قیدصت  رهاظ  تروص 

.میتسه نایناهج  راگدرورپ  ناتسود  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربمایپ و  نادنزرف  ام 

.دندش یم  گنگ  یگمه  دوب  نیا  ریغ  رگا  دندوشگ ، نخس  هب  بل  ام  هلیسو  هب  نادنمشناد  مییادخ ، باتک  زاغآرس  ام 

 . میتسه (1) نیمز  نامسآ و  رد  تیب  رجح  نامه  ام  .میدناسانش  مدرم  هب  ار  هلبق  و  میتشارفا ، رب  ار  اه  هرانم  ام 

 . سمشلا تَءاضأ  انبو  ءالبلا ،  عفد  انبو  فسوی ،  سبح  انبو  بوقعی ،  دقتفا  انبو  بّویأ ،  یلتبا  انبو  مدآل ،  رفغ  انب 

، تشگ التبم  ام  ببس  هب  ربمایپ )  ) بّویا دش ،  هدیشخب  ام  ببس  هب  مالسلا  هیلع  مدآ 

دننامه تیب ،  هب  ام  صاصتخا  ینعی  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نخـس  زا  زارف  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
( مجرتم  .) دنسانش یم  ار  نآ  نامسآ  نیمز و  نانکاس  هک  تسا ،  نآ  هب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رجح  صاصتخا 
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ببس هب  باتفآ  دوش و  یم  عفد  ام  ببس  هب  الب  داتفا (1) ،  نادنز  هب  ام  ببس  هب  فسوی  و  درک ،  مگ  ار  شفسوی  ام  ببـس  هب  بوقعی 
.دیامن یم  یناشفارون  ام 

 : هتشون اجنآ  رد  تسا ،  هدش  هتشون  نامراگدرورپ  شرع  رد  ام  یماسا 

؛  نیملاعلا ءاسن  هدّیس  همطافو  نیّیصولا ،  دّیس  ّیلعو  نیّیبنلا ،  ریخ  دّمحم 

نایناهج ناوناب  يوناب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نانیـشناج ، رورـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ناربمایپ ، نیرتهب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم 
 . تسا

 . متسه البرک  بحاص  نم  متسه ، هرصب  لها  زا  هدنریگ  ماقتنا  نم  متسه ، نیّفص  بحاص  نم  متسه ، باب  بلاط  ایصوا و  متاخ  نم 

 . بوکسملا ءاملاو  دودمملا  ّلظلا  یف  نّممو  انعم ، ناک  انّودع  نم  أّربتو  انّبحأ  نم 

دنلب هیاس  رد  تشهب  رد  هک  تسا  یناسک  وزج  و  دوب ، دـهاوخ  ام  اـب  دـیوج ، يرازیب  اـم  نانمـشد  زا  درادـب و  تسود  ار  اـم  سک  ره 
.دوب دهاوخ  ناور  لالز و  ياه  بآ  رهن  رانک  رد  ناتخرد و 

: هدمآ نآ  رخآ  رد  تسا ،  ینالوط  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ : هللا  همحر  هدنسیون 

(2) تسا .  هداد  رارق  كارتشا  تعاط  ملع و  رد  ءایصوا  ناربمایپ و  نایم  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

------------------------------------------------

: دیوگ یسیع  نب  داّمح  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 19  / 1073

تنابرق مدرک : ضرع  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يافصاب  رضحم 

ترـضح قارف  بّویا ، ترـضح  يالتبا  زا  روظنم  دیامرف : یم  فیرـش  ثیدـح  زا  زارف  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
 : تسا تهج  ود  مالسلا  مهیلع  فسوی  ترضح  ندش  ینادنز  بوقعی و 

« ... متسه ایـصوا  متاخ  نم   » زارف راونألا ، » راحب   » رد هک  تسا  ینتفگ  256/26 ح 32 .  راونألا :  راحب   ، 87  - 88 صاصتخإلا :  - 2
 . تسا هدماین 
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.دیامرف تیانع  لاس  ره  رد  ار  ادخ  هناخ  ترایز  دیامرف و  تمحرم  مداخ  دنزرف ، نز ، هناخ ، نم  يارب  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  مدرگ ؛

: دومرف درک و  اعد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

؛  هنس نیسمخ  ّجحلاو  ًامداخو  ًادلوو  هجوزو  ًاراد  هقزراو  دّمحم ،  لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهللأ 

ترایز قیفوت  لاس  هاجنپ  مداخ و  دنزرف ، نز ، هناخ ، داّمح ، رب  تسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ ! 
! نک تیانع  مارحلا  هَّللا  تیب 

 . دش مهاوخن  ادخ  هناخ  ترایز  هب  ّقفوم  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  مدیمهف  دومن ؛ طرش  ار  جح  لاس  هاجنپ  ترضح  یتقو  دیوگ : داّمح 

يزور دنوادخ  هک  تسا  نم  هناخ  نیا  و  ما ، هتفر  جـح  رفـس  هب  لاس  تشه  لهچ و  نونکات  نم  اعد ) نآ  زا  سپ   : ) دـیازفا یم  داّمح 
ار اهنیا  همه  هک  مراکتمدخ  مه  نیا  مدـنزرف و  نیا  و  دونـش ، یم  ارم  نخـس  نونکا  مه  هدرپ  تشپ  هک  تسا  نم  رـسمه  نآ  و  دومن ، 

 . تسا هتشاد  ینازرا  نم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ياعد  تکرب  هب  دنوادخ 

هب دش و  هدامآ  يرگید  رفـس  يارب  هاگنآ  دش ،  لماک  هبترم  هاجنپ  دش و  فّرـشم  ّجح  هب  رگید  هبترم  ود  نایرج ،  نیا  لقن  زا  سپ  وا 
هناخدور دراو  داّمح  دندیسر ، مارحا  لحم  هب  یتقو  دش ، رفسمه  ریصق  یلفون  ساّبعلا  وبا  اب  رفـس  نیا  رد  وا  درک ، تکرح  جح  يوس 

وا دنوادخ  تفر ،  ایند  زا  جح  مسارم  نیمکی  هاجنپ و  ماجنا  زا  شیپ  دومن و  قرغ  ار  وا  دش و  دایز  هناخدور  بآ  دنک ،  لسغ  ات  دـش 
 . دنک تمحر  ار  شردپ  و 

.تفر (1) ایند  زا  يرجه  هن  تسیود و  لاس  رد  درک و  یگدنز  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  ات  دوب و  هنیهج  لها  زا  يو 

-----------------------------------------

بجوم هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نیا  دنتـشاد و  نانآ  هب  لّـسوت  دروم  رد  ناـنآ و  تفرعم  رد  هک  دوب  یکدـنا  یهاـتوک  تهج  هب  اـی  فلا )
 . تسا هدش  یمن  هانگ 

( مجرتم  ) .تسا لامک  لضف و  هناشن  تمالع و  التبا  هک  ارچ  دنا ، هدش  التبم  نانآ ، هب  لّسوت  تفرعم و  لامک  تهج  هب  ای  ب )

 . 180/48 ح 23 راونألا :  راحب  201 و 202 ،  صاصتخإلا :  - 1
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مهن شخب  نایاپ 

هراشا

 : میزادرپ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ياه  شرافس  زا  یخرب  اّرغ و  يراعشا  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  حدم  رد  اّرغ  يراعشا 

شنادنزرف هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شرافس 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  دنمدوس  يدنپ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  حدم  رد  اّرغ  يراعشا 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  حدم  رد  يرمَع  یقابلا  دبع  ردق  یلاع  بیدا 

انلاعن علخ  لبق  ًاسوفن  انعلخ 

اسونأم کنم  ًادقرم  انللح  هادغ 

اهلعجن حانج  نم  انیلع  سیلو 

یسوم ای  سّدقملا  يداولاب  ّکنأل 

 . مینک یم  یهت  بلاق  زا  نامیاهناج  مینکب  ار  نامیاهشفک  هک  نآ  زا  شیپ  میروآ ؛  ور  وت  يافصاب  مرح  يوس  هب  نادادماب  هک  هاگنآ 

 . تسا سّدقم  يداو  رد  یسوم !  يا  وت  دوجو  هک  ارچ  میروآ ؛  دورف  عضاوت ) باب  زا   ) ار نآ  هک  تسین  یلاب  ام  يارب  و 

: دیوگ يرگید  هحیدم  رد  زاب 

ًالّسوتم رجتسا  وذل 

رسعت وأ  كرمأ  قاض  نإ 

اوجل ًاّدج  اضرلا  یبأب 

مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  دّمحم  د 
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؛  دش تخس  وت  هب  رما  داتفا و  هرگ  تراک  رد  هک  هاگنآ 

نآ هب  هدنهانپ و  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ینعی  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ّدج  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  راوگرزب  ردپ  هب 
 ! وش لّسوتم  راوگرزب 

: دیوگ يرگید  هدورس  رد  زاب 

هونص نباو  یفطصملا  ّیبنلا  نبا  ایأ 

اسنلا هدّیس  رهطلا  نبایو  ّیلع 

يوط یف  سّدقت  دق  یسوم  ناک  نئل 

اسّدقت هیف  هیداو  يّذلا  تنأف 

ترضح ناوناب  يوناب  كاپ  دنزرف  يا  و  مالسلا !  هیلع  یضترم  یلع  شردارب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  دنزرف  يا 
 ! مالسلا اهیلعارهز 

سّدقم كاپ و  وت  دوجو  زا  وت  يداو  هک  یتسه  یسک  وت  دیدرگ ،  سّدقم  كاپ و  يوط »  » يداو رد  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  یـسوم  رگا 
 . تشگ
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: دیارس یم  نینچ  يدنفا  کب  میدن  روضح  رد  يو 

میدنلا كاتأ  میلکلا  ّیمس 

میلس بلقو  میمصلا  قدصب 

هانم غلباو  هاعد  لّبقت 

میرکلا تنأف  هارق  نسحاو 

ّیصولا ّقحو  ّیبنلا  ّقحب 

میظعلا ّیلعلا  ّیلو  کیبأ 

 . تسا هدمآ  ترضحم  هب  ملاس  یلد  صلاخ و  یتّین  اب  میدن  میلک ؛  یسوم  مانمه  يا 

 . يراوگرزب وت  هک  نک  يزاون  نامهم  وا  زا  بوخ  و  ناسرب ،  شیزورآ  هب  هتفریذپ و  ار  وا  ياعد 

 . تسا گرزب  الاو و  يادخ  ّیلو  وت و  راوگرزب  ردپ  هک  وا  نیشناج  ّقح  هب  ربمایپ و  ّقح  هب 

: هک تسا  هدورس  يدادغب  راغلا  نبا  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تازجعم  هلمج  زا 

هنع لسف  بیلقلا  زجعم  هلو 

ربخت لقنلاب  ثیدحلا  هاور 

نجسلا یلإ  يدبأ  نیح  نجسلا  يدلو 

رهشم رمألاو  نجسلا  یف  ًالوق 

یسآلا یتأ  یّتح  داصفلا  موی  ّمث 

رعذی وهو  هّدرف  هیلإ 

ریغ هَّللاب ال  تنمآ  يدان  ّمث 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مامإلا  ّنأو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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کصلاب ءاج  يّذلا  رئاطلا  رکذاو 

رّشبو مامإلا  نم  هیلإ 

ًاماعط هیلإ  اومّدق  دقلو 

رکنأو هابأ  حملتسم  هیف 

مارح لاقو  هنع  یفاجتو 

رکنم فرعت  فیکف  اذه  لکأ 

امهیفف ًاضیأ  نایتفلا  رکذاو 

رهبأو لوقعلا  لهذأ  هلضف 

بهذم نم  لاقتسا  كاذ  دنع 

ّریغتو (1) هباحصأ  یلاوی  ناک 

ار وت  ات  سرپب  ثیدـح  ناـیوار  زا  ار  نآ  هّصق  هک  دراد  نهک  هاـچ  نآ  دروم  رد  يا  هزجعم  هلمج  زا  تسا ؛  ییاـه  یتفگـش  ياراد  وا 
 . دنیامن هاگآ 

راکشآ ناینادنز  نایم  رد  ار  نخس  نآ  هک  هاگنآ  هک  دراد  یتفگش  زین  نادنز  رد  وا 

 . 79/48 ح 101 راونألا :  راحب  304/4 و 305 ،  بقانملا :  - 1
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 . تسا روهشم  زین  زاجعا  نیا  دومن و 

 . تسشن بقع  دیسرت  یم  هک  یلاح  رد  وا  دزن  بیبط  یتقو  دوب ،  ینز  گر  دصَف و  زور  هک  هاگنآ 

! رفعج نب  یسوم  يا  یتسه  اوشیپ  ماما و  وت  انامه  مدروآ و  نامیا  ناّنم  يادخ  هب  طقف  نم  دز :  دایرف  سپس 

 . داد هدژم  وا  هب  دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  يا  مان ه  اب  هک  ار  يا  هدنرپ  نآ  روآ  دای  و 

 . درک در  ار  نآ  هدومن و  نآ  هب  یهاگن  هک  دندروآ  ترضح  نآ  هب  یماعط  يرگید  زاجعا  رد 

؟  دوش یم  هتخانش  رکنم  هنوگچ  سپ  تسا ،  مارح  نیا  ندروخ  تفگ :  دش و  رود  نآ  زا  و 

 . دزاس یم  توهبم  ناشیرپ و  ار  اه  لقع  تسا  یتلیضف  نانچ  هک  دوب ،  ناوج  ود  نآ  دروم  رد  هک  يا  هزجعم  روآ  دای  هب  و 

 . دش نوگرگد  يداقتعا  رظن  زا  تشادرب و  تسد  تشاد -  یم  تسود  ار  شنارای  هک  شیوخ -  بهذم  زا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 

دشاب یتجاح  ار  یسک  هاگره  هک  تسا  بّرجم  روهـشم و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادنمتدارا  زا  ناّصاخ  دزن  رد  هک  ار  یتایبا  کنیا 
حیرض لخاد  ار  راعشا  نیا  جئاوح  ياضق  عافـشتسا و  يارب  دورب و  ترـضح  نآ  يافـصاب  هاگراب  يوس  هب  دسیونب و  ار  راعـشا  نیا  ، 

 : دزادنایب رّهطم 

اعنص نسحت  مانألل  لزت  مل 

یعرتو كاتأ  يّذلا  ریجتو 

یعرذ یب  ءاضفلا  تقاض  اذإو 

یعمسا کتئج  میلکلا  ّیمس  ای 

يداز کّبحو  یبکرم  يوهلاو 

الولو نیب  دجملل  ثیغ  تنأ 

الحمضا دوجولا  مکیودج  ضیف 

الجو یلاعت  يّذلاب  ًامسق 

ّالإ جئاوحلا  انل  یضقت  سیل 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مالسلا امهیلع  داوجلا  ّدج  اجرلا  باب  دنع 

 . یهد یم  شهانپ  وت  دروآ  ور  وت  هب  سک  ره  و  ییامن ؛ یم  ناسحا  یکین و  مدرم ،  يارب  هراومه  وت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1793 

http://www.ghaemiyeh.com


668 ص :

 . مباتش یم  وت  يوس  هب  میلک ! یسوم  مانمه  يا  دوش ،  گنت  نم  رب  هصرع  وس  ره  زا  هک  هاگنآ  و 

 . تسا نم  هشوت  هر  یتسود  دوب و  قشع  بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد 

 . دیشاپ یم  مه  زا  دوجو  ملاع  دوبن  امش  ياهتنا  یب  ضیف  رگا  هک  یتسه  هدیدفت  ياه  لد  يارب  تمحر  ناراب  وت 

؛  دوش یمن  هدروآرب  نم  تاجاح  اج  چیه  تسا !  گرزب  یلاعت و  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دنگوس 

 . مالسلا هیلع  داوج  ماما  راوگرزب  ّدج  دیما  هناخ  رد  زج 

--------------------------------

شنادنزرف هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شرافس 

: تسا هدش  تیاور  هدمآ : هّمغلا » فشک   » باتک رد 

: دومرف اهنآ  هب  تساوخ و  ار  شنادنزرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يزور 

نذُالا یلإ  لّوحت  ّمث  ًاهورکم ،  ینمیلا  نذُالا  یف  مکعمسأف  تآ  مکاتأ  نإ  اهعم ،  عضی  مل  اهظفح  نمف  هّیصوب  مکیصوم  ّینإ  ّینب !  ای 
 . هرذع لبقاف  ًائیش  لقأ  مل  لاقو :  رذتعاف  يرسیلا 

نآ دش و  دهاوخن  عیاض  دیامن  لمع  نادب  هدرک و  ظفح  ار  نآ  یسک  رگا  هک  منک  یم  شرافس  یتّیصو  هب  ار  امش  نم  منادنزرف ! يا 
یهاوخرذع امـش  پچ  شوگ  رد  تشگرب و  هاگنآ  تفگ ،  يدنـسپان  نانخـس  امـش  تسار  شوگ  رب  دـمآ و  یـسک  هاگره  هک : نیا 

.دیریذپب (1) ار  وا  رذع  متفگن ، يزیچ  نم  تفگ : و  دومن ،

----------------------------------

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  دنمدوس  يدنپ 

رد ترضح  نک !  هظعوم  رصتخم  يدنپ  اب  ارم  تشون :  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  هَّللا  هنعل  دیشرلا  نوراه  يزور  تسا :  هدش  تیاور 
 : تشون يو  خساپ 

 . هظعوم هیفو  ّالإ  کنیع  هارت  یش ء  نم  ام 

.تسا (2) يزردنا  دنپ و  نآ  رد  هک  نآ  زج  دنیب  یم  ار  نآ  تنامشچ  هک  تسین  زیچ  چیه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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-------------------------------------

.218/2 هّمغلا :  فشک  - 1
 . 319/78 ح 2 راونألا :  راحب  سلجم 76 ،  599 ح 8  قودص :  خیش  یلاما  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  بقانم  مهد : شخب 

هراشا

 ، یجترم نماض  ماما  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

ام رورس  الوم و  يده  هّمئا  نماث 

هیلع هَّللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح 

-----------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 : دیوگ جرف  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  هرس » سدق  یملید  بقانم   » رد  - 1  / 1074

هیلع میهاربا  ترـضح  هک  یناگتـسیاش  ناحلاص و  زا  روظنم  مدرگ ، تنابرق  متـشون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  هب  يا ) همان  ّیط  )
هب ارم  شخبب و  شناد  مـکح و  نـم  هــب  اراــگدرورپ !  « ؛  (1) َنیِحلاّـصلِاب » ینْقِْحلَأَو  ًاـمْکُح  یل  ْبَـه  ِّبَر   » هفیرـش هـیآ  رد  مالـسلا 

؟ دنتسه یناسک  هچ  دیامرف ،  یم  نک » قحلم  ناگتسیاش 

: دمآ خساپ 

 . مه نحن  مهارت ،  نم  زجاع !  ای 

.میتسه ام  ناگتسیاش ، ناحلاص و  نآ  يرادنپ ؟ یم  ار  یناسک  هچ  وت  ناوتان ! يا 

 : دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ : دمحا  نب  ماشه  دسیون : یم  یفطصملا » هراشب   » رد يربط  نیدلا  دامع   - 2  / 1075

؟  مدق برغملا  لهأ  نم  ًادحأ  تملع  له 

؟  هدمآ برغم  لها  زا  یسک  هک  يراد  ربخ  ایآ 

 . هن مدرک : ضرع 

 . میورب وا  يوس  هب  زیخرب و  هدمآ ،  رفن  کی  ارچ ،  دومرف :

لها زا  يدرم  مدید  میتفر ، وا  دزن  هب  میدش و  راوس  بکرم  رب  ود  ره 

 . هیآ 83 ءارعش ،  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دراد ، دوخ  اب  هدرب  دنچ  هک  تسا  برغم 

.هدب ناشن  ار  دوخ  ياهزینک 

.مهاوخ یمن  ار  نیا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  داد  یم  ناشن  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  داد ، ناشن  ام  يارب  زینک  هن  يو 

.هدب ناشن  يرگید  زینک  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  عقوم  نیا  رد 

.مرادن يزینک  رگید  تفگ : يو 

 . هدب ناشن  يرگید  زینک  ارچ ، دومرف : ترضح 

.تسا رامیب  مه  نآ  هک  مراد  زینک  کی  طقف  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ :

؟ هدب ناشن  ار  وا  درادن  یلاکشا  رگا  دومرف : ترضح 

 . تشگزاب مالسلا  هیلع  ماما  دیزرو و  عانتما  زینک  نآ  نداد  ناشن  زا  وا 

: دومرف داتسرف و  وا  دزن  ارم  مالسلا  هیلع  ماما  حبص  ادرف 

.مدیرخ وگب :  وت  غلبم ، نالف  تفگ : یتقو  تسا ؟ ردقچ  زینک  نآ  تمیق  تیاهن  وگب :  وا  هب 

؟ یشورف یم  دنچ  ار  زینک  نآ  متفگ : متفر و  وا  دزن  حبص  ادرف 

.مشورف یمن  غلبم  نالف  زا  رتمک  تفگ :

.مدیرخ غلبم  نامه  هب  متفگ :

؟  تسیک دوب ،  وت  اب  زورید  هک  یصخش  نآ  وگب : نم  هب  یلو  وت ،  لام  زینک  متفریذپ ) مه  نم  : ) تفگ

.دوب مشاه  ینب  زا  یصخش  متفگ :

؟ مشاه ینب  مادک  زا  تفگ :

.مناد یمن  وا  دروم  رد  نیا  زا  شیب  متفگ :

باتک لها  زا  ینز  مدـیرخ ، برغم  هقطنم  نیرترود  زا  ار  وا  نم  منک : یم  فیرعت  تیارب  ار  زینک  نیا  ناتـساد  کنیمه  نم  تفگ : وا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؟ تسوت دزن  هک  تسا  يزینک  هچ  نیا  تفگ : دید و  ارم 

.ما هدیرخ  مدوخ  يارب  ار  وا  متفگ :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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وا شیپ  یکدنا  دشاب ، نیمز  يور  درف  نیرتهب  دزن  تسا  هتسیاش  زینک  نیا  دشاب ، وت  نوچ  دزن  يزینک  نینچ  هک  تسین  راوازس  تفگ :
.دنوش یم  وا  عبات  ملاع  برغ  قرش و  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  يدنزرف  وا  زا  هک  نیا  زج  دنام  یمن 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هک  تشذگن  يزیچ  مدروآ و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  میالوم  تمدخ  ار  زینک  نآ  نم  دیوگ : دمحا  نب  ماشه 
.دش (1) ّدلوتم  وا  زا 

، مدش بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  يزور  دیوگ : هقدص  نب  دّـمحم  دـسیون : یم  همامإلا » لیالد   » رد يربط   - 3  / 1076
: دومرف ترضح 

نب یلع  ادهـشلا ، دّیـس  نیـسح  یبـتجم ، نسح  ارهز ، همطاـف  یـضترم ، یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هتـشذگ ، بش 
لاعتم يادـخ  اب  ناراوگرزب  نآ  مدومن ، تاقالم  ار  مالـسلا  مهیلع  مظاـک  ماـما  مردـپ  دّـمحم و  نب  رفعج  یلع ، نب  دّـمحم  نیـسحلا ،

 . دندرک یم  وگ  تفگ و 

!؟  لاعتم يادخ  اب  مدرک : ضرع 

نم هب  و  دـناشن ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  دوخ و  ناـیم  دـناوخ و  دوخ  دزن  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :
: دومرف دومن و  باطخ 

 ، همـسنلا أربو  هّبحلا  قلف  يّذلاو  هتفرعم ،  ّقح  هوفرع  نمل  ٍّخـب  ٍّخـب  ضرألا ،  لهألو  ءامـسلا  لهأل  باصأ  دـق  لزأ  نم  هّیّرذـلاب  ّینأک 
 . مهتاجرد یف  لسرلا  نوکراشی  هَّللاو ،  مهو  لسرم ،  ّیبن  ّلکو  بّرقم  کلم  ّلک  نم  ریخ  هب  فراعلا 

لماک تخانش  هک  یسک  رب  نیرفآ ! نیرفآ  تسا ، هدیسر  یتاکرب  نیمز  نامسآ و  لها  رب  تسخن  زور  زا  هک  ما  هّیرذ  ببـس  هب  ییوگ 
بّرقم و هتشرف  ره  زا  رتهب  نانآ  هب  نایانشآ  تسا !  تادوجوم  هدنروآ  دیدپ  هناد و  هدنفاکـش  ییادخ  هب  دنگوس  دشاب .  هتـشاد  وا  رب 

.دنیوج یم  تکرش  ناربمایپ  تاجرد  رد  نانآ  ادخ ! هب  دنگوس  دنتسه ، لسرم  ربمایپ  ره 

 . 7/49 ح 11 راونألا :  راحب  فالتخا ، ) یکدنا  اب   ) 653/2 ح 6 جئارخلا :   ، 215 یفطصملا :  هراشب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس 

 . ًاریعس مّنهجب  یفکو  مهنع  ّلض  نمل  لیولاو  مالسلا ، امهیلع  ًاّیلعو  ًادّمحم  فرع  نمل  ٍّخب ،  ٍّخب  دّمحم !  ای 

رب ياو  دسانشب ، ار  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  هک  یـسک  رب  نیرفآ ! نیرفآ ، دّمحم ! يا 
.تسا (1) یفاک  خزود  هلعش  وا  يارب  دوش و  هارمگ  نانآ  هار  زا  هک  یسک 

: دسیون یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد  هللا  همحر  يربط  نیدلادامع   - 4  / 1077

: دومرف نم  هب  ترضح  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  تمدخ  هفرع  زور  رد  دیوگ : طابسا  نب  ّیلع 

 . نک نیز  ارم  غالا 

نم دندش ، جراخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناشردام  ترایز  يارب  عیقب  يوس  هب  هنیدم  زا  هدـش و  راوس  ترـضح  مدرک ، نیز  ار  غالا  نم 
.مدوب شترضح  تمدخ  رد  زین 

: دومرف میامن ؟ مالس  یناسک  هچ  هب  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

 ، دّمحم نب  رفعج  یلعو  ّیلع ،  نب  دّمحم  یلعو  نیسحلا ،  نب  ّیلع  یلعو  نیسحلاو ،  نسحلا  یلعو  لوتبلا ،  ءارهزلا  همطاف  یلع  مّلس 
 . تاّیحتلا لمکأو  تاولصلا  لضفأ  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  یلعو 

هک مظاک ،  یسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  رقاب ، دّمحم  ماما  داّجس ، ماما  نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  لوتب ، يارهز  همطاف  رب  نک  مالس 
.داب اه  مالس  نیرت  لماک  اهدورد و  نیرتهب  نانآ  رب 

ریقف و يدرف  نم  مرورـس ! مدرک : ضرع  هار  نیب  رد  میتشگزاـب ،  یتـقو  مدومن ، مالـس  مدوـخ  ناـیاقآ  رب  میـالوم  شیاـمرف  قـبط  نم 
.میامن قافنا  ما ) هداوناخ  يارب   ) دیع نیا  رد  هک  مرادن  يزیچ  مجاتحم ،

نیمز رد  یشارخ  تشاد  هک  يا  هنایزات  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ماگنه  نیا  رد 

 . 376 ح 37 همامإلا :  لئالد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: دومرف داد و  نم  هب  دروآ و  نوریب  دوب ، رانید  دص  نآ  رد  هک  ییالط  شمش  دز و  نیمز  رب  ار  شکرابم  تسد  هاگنآ  درک ، داجیا 

 . ار الط  شمش  نیا  ریگب 

(1) مدومن .  فرصم  متاروما  رد  هتفرگ و  ار  نآ  نم 

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 5  / 1078

زا هتشون و  شرـضحم  هب  يا  همان  متـشاد ، دیدرت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  رد  نم  دیوگ :  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا 
مهف هک  يا  هیآ  هس  دروم  رد  مدش  بایفرـش  شتمدخ  یتقو  متـشاد  میمـصت  ملد  رد  .مسرب  شتمدـخ  هک  متـساوخ  هزاجا  شترـضح 

 . مسرپب دوب ،  لکشم  نم  يارب  اهنآ 

: دیسر نینچ  ترضح  نآ  همان  خساپ 

هیلع ردـقت  تسلف  کلذ  یف  ّیلع  اوقّیـض  دـق  ءالؤهو  بعـص ،  ّیلع  لوخدـلا  ّنإف  ّیلع ؛  نذإلا  نم  تبلط  ام  اّمأ  كاّیإو ،  هَّللا  اـنافک 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  نوکیسو  نآلا ، 

ریذـپ ناکما  لکـشم و  ام  تاقالم  نونکا  مه  مهد ، روضح  هزاجا  هک  يدوب  هدرک  اضاقت  هچنآ  دـیامن !  تیافک  ار  وت  اـم و  دـنوادخ 
هدنیآ رد  يدوز  هب  یلو  ییایب ، نم  دزن  یناوت  یمن  نآلا  دنا و  هتفرگ  تخس  رایسب  نم  يارب  یساّبع ) تموکح   ) نانیا هک  ارچ  تسین ،

.دمآ یهاوخ  یلاعت -  هَّللا  ءاش  نا  - 

! - ادخ هب  دـنگوس  هک -  یتروص  رد  دوب .  هتـشون  نم  يارب  دوب ، نآرق  هیآ  هس  هرابرد  هک  یـشسرپ  هس  خـساپ  همان  نیا  رد  ترـضح 
ات تسا ، نم  همان  خساپ  همان ، نیا  هک  متسناد  یمن  یّتح  هدش و  تفگش  رد  یلیخ  رما  نیا  زا  نم  مدوب ، هتـشونن  همان  رد  ار  مادک  چیه 

رب نم  و  تسا ،  هدش  هداد  خساپ  کنیا  متشاد و  لکشم  هیآ  هس  نیا  دروم  رد  نم  مدش  هّجوتم  هاگنآ  مدناوخ  ار  نآ  هک  نیا 

 . 473 ح 1 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1803 
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(1) مدش .  فقاو  دوب  هتشون  ترضح  هک  هچنآ  يانعم 

: دیوگ ییحی  یبا  نبا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 1079

فّرشم ادخ  هناخ  ّجح  هب  لاس  نامه  نم  دندرک ، فّقوت  شترضح  تماما  رد  مدرم  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یتقو 
 : مدناوخ ار  هیآ  نیا  هدرک و  یتّین  ملد  رد  مدید ، ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هّکم  رد  مدش ،

 . (2) ُهُِعبَّتَن » ًادِحاو  اّنِم  ًارََشبَأ  »

. »؟ مینک يوریپ  دوخ  سنج  زا  يرشب  زا  ام  ایآ  »

 : دومرف دومن و  روبع  نم  رانک  زا  اسآ  قرب  ترضح  نآ 

 . ینعبّتت نأ  کیلع  بجی  يّذلا  رشبلا  انأ 

.ینک يوریپ  وا  زا  تسا  بجاو  وت  رب  هک  يرشب  نامه  منم 

.مبلط یم  شزوپ  امش  ترضح  زا  لاعتم و  يادخ  زا  نم ! يالوم  مدرک : ضرع 

(3) یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  تسا ، هتفریذپ  وت  رذع  دومرف : 

: دیوگ يرافغ  دّمحم  وبا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 7  / 1080

نیمه هب  تسین ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  اقآ و  زج  یـسک  مضرق  تخادرپ  يارب  متفگ : مدوخ  اب  مدش ، ینیگنـس  ضرق  راتفرگ 
.متساوخ دورو  هزاجا  متفر ، ترضح  نآ  لزنم  هب  نادادماب  تهج ، 

 : دومرف میوگب  يزیچ  نم  هک  نیا  زا  شیپ  مدش  شرضحم  بایفرش  یتقو  داد ، هزاجا  میارب  اقآ 

 . کنید ءاضق  انیلعو  کتجاح  انفرع  دق  دّمحم !  ابأ  ای 

.تسام هدهع  هب  تضرق  تخادرپ  میدش و  هاگآ  وت  تجاح  زا  دّمحم ! ابا  يا 

 . 36/49 ح 17 راونألا :  راحب  213/2 ح 18 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  477 ح4 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
 . هیآ 24 رمق :  هروس  - 2

 . 477 ح 5 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1804 
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677 ص :

 : دومرف ترضح  اذغ  ندروخ  زا  سپ  میدروخ ، مه  اب  دروآ ، اذغ  راطفا  يارب  دیسر ، ارف  بش  یتقو 

؟ يور یم  ای  ینام  یم  اجنیا  بشما  دّمحم ! ابا  يا 

.تسا رتهب  نم  يارب  نتشگرب  يزاس ،  اور  ارم  تجاح  رگا  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

غارچ کیدزن  مدـمآ ، نوریب  هتفرگ و  ار  اهرانید  نم  .دومن  تیانع  نم  هب  راـنید  یتشم  درب و  شرف  ریز  ار  شکراـبم  تسد  ترـضح 
: هدش هتشون  نآ  يور  مدید  متشادرب  هک  ار  يرانید  نیتسخن  .تسا  يدرز  خرس و  ياهرانید  مدید  هتفر 

ار رگید  رانید  راهچ  تسیب و  وت و  ضرق  يارب  ار  نآ  راـنید  شـش  تسیب و  هک  میدومن ) اـطع  وت  يارب   ) راـنید هاـجنپ  دّـمحم ! اـبا  يا 
 . نک فرصم  تا  هداوناخ  هنیزه  يارب 

 . دوب هدشن  مک  رانید  هاجنپ  نآ  زا  يزیچ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  متفاین و  ار  رانید  نآ  مدرک  وج  تسج و  ار  اهرانید  هچ  ره  نادادـماب 
(1)

 . دراد دوجو  زیگنا  تفگش  رما  هس  زین  تیاور  نیا  رد  دیوگ ) :  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک بحاص  )

: دیوگ یناوفص »  » هب فورعم  نامحرلا  دبع  نب  هَّللادبع  دمحا  وبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 8  / 1081

نامرک يوس  هب  ناسارخ  تمـس  زا  یناوراک  دنداد ) یم  تکرح  ورم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یماّیا  نآ  رد  )
نادزد دـندومن ، ریگتـسد  دراد  يدایز  تورث  دـندرک  یم  نامگ  هک  ار  نانآ  زا  یکی  هتفرگ و  نانآ  رب  ار  هار  اهدزد  دوب ، تکرح  رد 

ار شناهد  هتشاد و  هگن  فرب  نایم  رد  یتّدم  هداد و  رازآ  ار  وا 

 . 38/49 ح 22 راونألا :  راحب  219/2 ح 29 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  477 ح 6 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1805 
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678 ص :

 . دوبن نتفگ  نخس  هب  رداق  رگید  داتفا و  راک  زا  شنابز  هتشگ و  یمخز  شناهد  تهج ،  نیمه  هب  دندرک ،  رپ  فرب  زا 

رادربـخ ناـیم ،  نیا  رد  داـتفا .  هار  هب  ناـسارخ  فرط  هب  و  دومن ) رارف  وا  درک و  دازآ  ار  وا  هدومن  مّحرت  وا  هب  نادزد  ناـنز  زا  یکی  )
وا هب  یفتاه  ایوگ  دـید ،  باوخ  رد  یبش  دورب ، ناسارخ  فرط  هب  تفرگ  میمـصت  تسا ، روباشین  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دـش 
وت هب  ییاود  ات  وگب  وا  هب  ار  دوخ  درد  ورب و  وا  دزن  تسا ،  ناـسارخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  دـیوگ :  یم 

 . یبای دوبهب  دزومایب و 

هب دوخ  يراتفرگ  زا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداعـس  اب  تمدـخ  هب  هتفر و  ناـسارخ  فرط  هب  باوخ  ملاـع  رد  نم  دـیوگ :
: دومرف نم  هب  ترضح  .مدومن  حرطم  ار  دوخ  يرامیب  هدرک و  هوکش  شترضح 

 . یفاعت ًاثالث  وأ  نیتّرم  کمف  یف  هنم  ذخو  هّقدو ،  حلملاو  ریعشلاو  نوّمکلا  نم  ذخ 

یهاوخ بوخ  ریگب ،  ناهد  رد  هبترم  هس  ای  ود  ار  نآ  زا  يرادقم  بوکب و  نک و  طولخم  کمن  وج و  يرادـقم  اب  ار  هریز  يرادـقم 
 . دش

روباـشین هزاورد  هب  هک  نیا  اـت  مداد  همادا  دوخ  هار  هب  مدرکن و  یهّجوت  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هچ  نآ  هب  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  نم 
 . متفرگ ار  ترضح  غارس  مدیسر ،

تمدـخ هب  اجنآ  رد  هک  داتفا  ملد  هب  .تسا  دعـس » طاـبر   » رد کـنیمه  هدـش و  جراـخ  روباـشین  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـنتفگ : 
 . مدش اجنآ  دراو  هداتفا و  هار  هب  دعس » طابر   » فرط هب  تهج ، نیمه  هب  میامن ، ضرع  ار  دوخ  بلطم  هدیسر و  شترضح 

هدـش و مخز  مناهد  کنیا  تسا ، نانچ  نینچ و  نم  هّصق  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مدـش ، بایفرـش  اـقآ  تمدـخ  یتقو 
.مبای دوبهب  ات  دیزومایب  نم  هب  ییاود  مراد  اضاقت  منز ، یم  فرح  لکشم  هداتفا و  راک  زا  منابز 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1806 
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679 ص :

: دومرف ترضح 

.هدب ماجنا  متفگ  باوخ  رد  هچ  ره  ورب  متخوماین ، ار  اود  وت  هب  رگم 

.دییامرفب رارکت  نم  يارب  هبترم  ود  ًافطل  دراد  ناکما  رگا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : نم 

یهاوخ بوخ  ریگب ،  تناهد  رد  هبترم  هس  ای  ود  بوکب و  نک و  طولخم  کمن  وج و  يرادقم  اب  ار  هریز  يرادـقم  دومرف : ترـضح 
 . دش

.داد (1) افش  ارم  دنوادخ  مدومن و  لمع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شیامرف  قبط  دیوگ : یم 

شترضح هاگان  مدوب ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : يوره  تلص  وبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 9  / 1082
 : دومرف درک و  نم  هب  ور 

.روایب كاخ  یتشم  نآ  بناج  راهچ  زا  تسا  نوراه  ربق  هک  هّبق  نیا  زا  ورب و  تلص ! ابا  يا 

نآ دومرف :  ترـضح  مداد ، رارق  ترـضح  ربارب  رد  یتقو  مدروآ ، كاخ  یتشم  نآ  بناج  راهچ  زا  میالوم  شیاـمرف  قبط  متفر و  نم 
.هدب نم  هب  دوب  شربق  رانک  زا  هک  ار  كاخ  زا  تمسق 

هرخص رهظتف  عضوملا ،  اذه  یف  یل  رفحیس  دومرف :  تخیر و  نیمز  رب  درک و  وب  تفرگ و  ترضح  مداد ، شترضح  هب  ار  كاخ  نم 
 . اهعلق أیهتی  مل  ناسارخب  لوعم  ّلک  اهل  عمج  ول 

ار ناسارخ  ياه  گـنلک  همه  رگا  هک  دـش  دـهاوخ  رادـیدپ  یگنـس  یلو  درک ؛ دـنهاوخ  رفح  ربق  تمـسق  نیا  رد  نم  يارب  يدوز  هب 
 . دننکشب ار  گنس  نآ  تسناوت  دنهاوخن  دنیامن  عمج 

 : دومرف دوخ  ربق  كاخ  دروم  رد  ترضح  هاگنآ 

هدب روتسد  دندرک ،  عانتما  رگا  دنیاشگب ، یحیرـض  دنور و  نییاپ  هلپ  تفه  وگب : نانآ  هب  دننک ، یم  رفح  ربق  نم  يارب  ناکم  نیا  رد 
کی عارذ و  ود  هزادنا  هب 

 . 124/49 ح 6 و 159/62 ح 1 راونألا :  راحب  211/2 ح 16 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  484 ح 2 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1807 
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680 ص :

.دهد یم  شرتسگ  دهاوخ  یم  هچنآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  ارچ  دنهد ، رارق  دحل  بجو 

یم دای  وت  هب  هک  ییاعد  عقوم  نآ  رد  دید ، یهاوخ  یتبوطر  رس  يالاب  تمسق  رد  وت  دندرک  هدامآ  هدنک و  تیفیک  نیدب  ار  ربق  یتقو 
وت هب  هک  ینان  نآ  زا  دید ، یهاوخ  ار  یکچوک  نایهام  بآ  نآ  رد  دوش ، یم  بآ  زا  رپ  دـحل  دیـشوج و  دـهاوخ  یبآ  ناوخب ، مهد ،

نایهام هک  دـش  دـهاوخ  رادـیدپ  یگرزب  یهام  دـندروخ  ار  اهنان  همه  یتقو  دـنروخ ، یم  اهنآ  ینک و  یم  دروخ  اهنآ  رب  داد  مهاوخ 
 . دش دهاوخ  دیدپان  زین  گرزب  یهام  هاگنآ  دنام ، دهاوخن  یکچوک  یهام  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دیعلب  دهاوخ  ار  کچوک 

دـنام و یمن  یقاـب  يزیچ  دور و  یم  ورف  بآ  ناوخب و  مهد  یم  داـی  وت  هب  هک  ار  ییاـعد  راذـگب و  بآ  يور  رب  تسد  عقوم  نیا  رد 
.هدب ماجنا  نومأم  روضح  رد  ار  اهراک  نیا  همه 

: دومرف داد و  همادا  نینچ  ار  شیوخ  نانخس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگنآ 

یّطغم انأو  تجرخ  نإو  کمّلُکا ،  مّلکتف ،  سأرلا  فوشکم  تجرخ  انأ  نإف  رجافلا ،  قسافلا  اذـه  یلإ  لخدأ  ًادـغ  تلـصلا !  اـبأ  اـی 
 . ینمّلکت الف  سأرلا 

نم اب  تسا  فوشکم  زاب و  مرس  يدید  رگا  مدش  جراخ  وا  دزن  زا  هک  یعقوم  مور ، یم  رجاف  قساف  نیا  شیپ  نم ، ادرف  تلـص ! ابا  يا 
تبحـص ییاناوت  متـس  رهز  رثا  رد  هک  ارچ   ) وگن ینخـس  نم  اـب  ما  هدـیناشوپ  ار  مرـس  يدـید  رگا  .وگب و  نخـس  یهاوخ  یم  هچ  ره 

( . مرادن

نومأم مالغ  ماگنه  نیا  رد  تسشن ، رظتنم  بارحم  رد  و  دیشوپ ، ار  دوخ  سابل  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دش  ادرف  نوچ  دیوگ : تلص  ابا 
.تسا هدومن  راضحا  ار  امش  نینمؤملا )!!(  ریما  تفگ : دش و  دراو 

ترـضح نآ  رـس  تشپ  هک  دومرف  رما  مه  نم  هب  دومن و  تکرح  تخادـنا و  شود  رب  ابع  هدیـشوپ و  شفک  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
.مورب

نوعلم نآ  تسد  رد  دوب ، نوگاـنوگ  ياـه  هویم  زا  ییاـهفرظ  روگنا و  زا  یفرظ  نیعل  نآ  ربارب  رد  دـش ، نومأـم  هناـخ  دراو  ترـضح 
يروگنا هشوخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هقناعم ترـضح  نآ  اب  تساخرب و  شیاج  زا  داتفا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب  شمـشچ  یتقو  دوب ، هدروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  دوب 
درک و فراعت  ترضح  هب  يروگنا  هشوخ  هاگنآ  داد )!!(  ياج  دوخ  رانک  رد  و  دیـسوب )!!(  ار  شترـضح  مشچ  ود  نایم  و  درک )!!( 

: دومرف ترضح  يا ؟ هدید  نیا  زا  رتهب  يروگنا  ایآ  ادخ ! لوسر  رتخد  دنزرف  يا  تفگ :

.تسا رتهب  نیا  زا  یتشهب  روگنا 

.روخب روگنا  نیا  زا  تفگ : نومأم 

.راد فاعم  رما  نیا  زا  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.ییامن یم  مهّتم  ارم  يرادن و  نانیمطا  نم  هب  دنکن  يروخ ؟ یمن  ارچ  يروخب ، دیاب  تفگ : نومأم 

 . درک فراعت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  هّیقب  دروخ و  هشوخ  نآ  زا  يرادقم  نومأم 

: دومرف يور ؟ یم  اجک  تفگ : نومأم  تساخرب .  دوخ  ياج  زا  درک و  اهر  ار  نآ  دروخ و  روگنا  هناد  هس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؟ يداتسرف ارم  هک  ییاجنآ  هب 

هک نیا  ات  متفگن  يزیچ  نم  دش ، جراخ  نومأم  لزنم  زا  دیشک و  شکرابم  رس  رب  ار  شیابع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  تلـصوبا 
دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یعضوم  نامه  رد  داد  روتسد  نومأم   ) دیسر تداهش  هب  یتقو  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دش ... ، هناخ  دراو 
هیلع اضر  ترضح  هک  ار  هچنآ  نم  تشگ و  راکشآ  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هچنآ  همه  عقوم  نیا  رد  دننک ) رفح  يربق 
هیلع اضر  ترـضح  هراومه  تفگ : درک ، هدـهاشم  ّتیفیک  نآ  اب  ار  نایهام  بآ و  نومأم  یتقو  مداد .  ماـجنا  دوب  هدومرف  رما  مالـسلا 

 . داد ناشن  زین  شگرم  زا  سپ  کنیا  داد ،  یم  ناشن  ام  يارب  ار  ییاه  یتفگش  شیوخ  یگدنز  نارود  رد  مالسلا 

هب يزیچ  هچ  تساوخ  یم  اهراک  نیا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  یناد  یم  تفگ : درک و  نومأم  هب  ور  دوب  رـضاح  زین  نومأم  ریزو 
.هن تفگ : نومأم  دنامهفب ؟ وت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نیا دننامه  ناتتموکح  ینالوط  تّدـم  ناتنامکاح و  يدایز  اب  ساّبعلا  ینب  امـش  تردـق  هک  دـنامهفب  وت  هب  تساوخ  یم  تفگ : ریزو 
یصخش لاعتم  دنوادخ  دریذپ ،  نایاپ  امش  تلود  ددرگ و  نوگرگد  امش  راثآ  دیآ ، رس  هب  امـش  تّدم  یتقو  تسا ، کچوک  نایهام 

.دومن دهاوخ  دوبان  ضرقنم و  ار  امش  هلسلس  وا  درک و  دهاوخ  ّطلسم  امش  رب  ار  ام  زا 

.ییوگ یم  تسار  تفگ : نومأم 

(1) تسا .  لّصفم  ثیدح ، نیا  دیوگ ) :  بقانملا » یف  بقاثلا   » بحاص )

 . تسا هدش  لقن  تیاور  نیا  زین  هّماع  قیرط  زا  و  هدش ،  لقن  رتشیب  نیا  تسا (2) و  هدرک  لقن  زین  نیعا » نب  همثره   » ار نیا  ریظن  هّتبلا 
(3)

 : تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 10  / 1083

نوراه هب  ار  ربخ  نیا  ناسوساج  دـیرخ ،  چوق  کی  سورخ و  کی  گس ،  کـی  هدـش و  رازاـب  دراو  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  يزور 
.دنداد شرازگ 

 . میدش نمیا  وا  هیحان  زا  تفگ : نوراه 

يوس هب  ار  اـهنآ  هدوـشگ و  مدرم  يوـس  هب  ار  شا  هناـخ  برد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  ّیلع  تشوـن : يریبز  دـعب ،  يدـنچ 
 . دنک یم  توعد  نتشیوخ 

نینچ هاگنآ  دیرخ ، سورخ  کی  چوق و  کی  گس ،  کی  مالسلا ) هیلع   ) یسوم نب  ّیلع  دسیون : یم  اتفگش ! تفگ : دیـشرلا  نوراه 
(4) دسیون !؟ یم  نانچ  و 

یم شترـضح  هک  ارچ  تسا ، يزیگنا  تفگـش  رما  نیا  دـیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » باـتک بحاـص  هللا  همحر  يربط  نیدـلا  داـمع 
(5) تفای .  دنهاوخن  نآ  رب  يا  هناهب  شترضح و  نتشک  يارب  یهار  راک ، نیا  اب  تسناد 

 . 300/49 ح 10 راونألا :  راحب  244/2 ح1 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  489 ح 4 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . 293/49 ح 8 راونألا :  راحب  248/2 ح1 ، مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ، 265/2  - 266 هّمغلا :  فشک  - 2

 . 491 ح 5 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 3
 . 114/49 ح 4 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب  205/2 ح4 (  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 4

 . 492 ح 8 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: دسیون یم  عبنم  نامه  رد  زاب  هللا  همحر  يربط  نیدلادامع  ماقم ، یلاع  ثّدحم   - 11  / 1084

نیع رد  داد ، یم  ماجنا  یتمرح  کته  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  و  دوب ، راوخ  بارش  هک  متـشاد  يا  هیاسمه  دیوگ : دالبلا  یبا  نب  میهاربا 
 . مدناسر مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  هب  ار  وا  هّصق  يزور  .تشاد  یم  تسود  زین  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لاح 

 : دومرف ترضح 

؟ يرُخا هل  تبثیو  ّالإ  مدق  هل  ّلزت  مل  مالسلا  هیلع  ّیلع  ّیلو  ّنأ  تملع  امأ  قاحسإ !  ابأ  ای 

!؟ دنام یم  راوتسا  تباث و  شرگید  ماگ  دزغلب  وا  زا  یماگ  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  تسود  هک  یناد  یمن  ایآ  قاحسا ! ابا  يا 

نآ رد  هک  مدومن  تفایرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  بناج  زا  يا  همان  هاگان  مدـش ، صخرم  شترـضح  تمدـخ  زا  نم  دـیوگ : میهاربا 
.میامن يرادیرخ  رانید  تصش  غلبم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هدومرف  روتسد  هتساوخ و  ار  ایشا  یخرب  شترضح  همان 

یمن رکف  مرادـن و  يزیچ  نم  اریز  دـسیونب ،  يزیچ  نم  يارب  هک  هتـشادن  هقباس  يزیچ  نینچ  ادـخ !  هب  دـنگوس  متفگ :  مدوخ  اب  نم 
 . دشاب هتشاد  نم  دزن  هریغ ) سمخ و  زا   ) يزیچ وا  هک  منک 

 . ایب نوریب  تفگ : مدمآ .  برد  تشپ  دنز ، یم  ادص  ارم  یتسم  صخش  هک  مدش  هّجوتم  دندز ،  ار  ما  هناخ  برد  هاگان  دش ،  بش 

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  يراد ؟ نم  اب  راک  هچ  بش  زا  عقوم  نیا  رد  متفگ : 

ات تسرفب  میـالوم  هب  ریگب و  ار  هسیک  نیا  روآ و  نوریب  ار  تدوخ  تسد  تفگ : دـنزب ، فرح  بوخ  تسناوـت  یمن  یتـسم  زا  هک  وا 
.دیامن فرصم  زاین  دراوم  رد 

شیامرف نامه  قادصم  نیا  ادخ ! هب  دنگوس  متفگ : تسا .  رانید  تصش  هزادنا  هب  مدید  مدرک  هاگن  تفر ،  وا  متفرگ و  ار  هسیک  نم 
 . تشون ار  شیوخ  تجاح  شا  همان  رد  دومرف و  مالسلا  هیلع  یلع  تسود  دروم  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.مداتسرف شترضح  هب  هتشون و  زین  ار  هیاسمه  نآ  راتفر  يا  همان  یط  و  مدیرخ ، دوب  هتساوخ  ترضح  هک  ار  هچنآ  همه  نم 

 : تشون ترضح 

(1) تسا .  دراوم  نامه  زا  نیا 

نادمح تنب  هجیدخ  مگرزب ،  ردام  زا  دـیوگ : يروباشین  دـمحا  نب  دّـمحم  عساو ، وبا  تسا : هدـمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 12  / 1085
: تفگ یم  هک  مدینش 

 - مگرزب ردام  هناخ  رد  دابانـس » دالب   » هب فورعم  دوب  يا  هیحان  هک  یفرق »  » هّلحم رد  دـش  روباشین  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  یتقو 
زا مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دوب  نیا  دش  هدنـسپ »  » هب فورعم  هک  نیا  ّتلع  دـمآ ، دورف  تسا -  هدنـسپ »  » هب فورعم  نونکا  مه  هک 

 . تسا دنسپ » تیاضر و  دروم   » يانعم هب  یسراف  هملک  هدنسپ »  » و دیدنسپ ، ار  هناخ  نآ  اه ، هناخ  نایم 

دش و یتخرد  دییور و  هناد  نآ  تشاک ،  طایح  زا  يا  هشوگ  رد  ار  یماداب  هناد  دش ، ام  هناخ  دراو  ترضح  نآ  یتقو  دیوگ : یم  يو 
هک یـسک  ره  دنتـسج ، یم  افـش  تخرد  نآ  ماداب  زا  هیحان  ره  زا  و  دـندش ، هزجعم  نیا  هّجوتم  مدرم  .تسـشن  هویم  هب  لاس  نامه  رد 
نآ زا  دش  یم  درد  مشچ  يرامیب  هب  التبم  هک  ره  و  تفای ، یم  دوبهب  دروخ  یم  ءافشتسا  ناونع  هب  تخرد  نآ  ماداب  زا  دش  یم  رامیب 

 . درک یم  ادیپ  دوبهب  تشاذگ ،  یم  شمشچ  يور  ماداب 

 . دییاز یم  تعاس  نامه  تشگ و  یم  ناسآ  وا  نامیاز  دروخ  یم  تخرد  نآ  ماداب  زا  دش  یم  تخس  ینز  نامیاز  رگا  نینچمه 

یم دوبهب  دندیـشک و  یم  شمکـش  هب  دـندیچ و  یم  تخرد  نآ  کیراب  ياه  هخاـش  زا  دـش ، یم  جـنلوق  راـتفرگ  یناویح  رگا  زین  و 
 . دش یم  هتشادرب  نآ  زا  جنلوقداب  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  تکرب  هب  و  تفای ،

 . 493 ح 9 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دش روک  دیرب و  ار  نآ  ياه  هخاش  نادمح  مّدج  دیکشخ ، تخرد  نآ  تشذگ و  یتّدم 

مانب دوخ  هتشون  رد  هَّللادبعوبا  ظفاح  هک  هدش  تیاور  يدایز  ياه  یتفگـش  تخرد ، نآ  زا  دیوگ ) :  بقانملا » یف  بقاثلا   » بحاص )
(1) میدرک .  هدنسب  نآ  ياه  یتفگش  زا  هزادنا  نیمه  هب  اجنیا  رد  ام  هدروآ ، درگ  ار  اهنآ  مالسلا » هیلع  اضرلا  رخافم  »

: دیوگ یناّمع  یسوم  نب  یلع  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 13  / 1086

 : دومرف ترضح  تسا ؛ هتفر  ورف  یهودنا  هّصغ و  رد  نومأم  دید  تفر ،  نومأم  دزن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور 

.يا هتفر  ورف  هّصغ  مغ و  رد  هک  منیب  یم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نساحم  ياهوم  زا  هک  تسا  یعّدم  هدروآ و  وم  رات  تفه  هدمآ و  ینابایب  برع  يرآ ، تفگ :
غورد رگا  دمآ ، دـهاوخ  نییاپ  مفرـش  مهدـن ،  هزیاج  نم  دـشاب و  وگ  تسار  شیاعّدا  رد  رگا  دـهاوخ ، یم  هزیاج  نم  زا  دـشاب ، یم 

؟ منکچ مناد  یمن  مریگ ، یم  رارق  هرخسم  دروم  مهدب  هزیاج  و  دیوگب ،

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.دیروایب ار  اهوم 

: دومرف درک و  وب  ار  اه  نآ  ترضح  دندروآ ، ار  اهوم  یتقو 

 . هتیحل نم  سیل  یقابلاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیحل  نم  هعبرأ  هذه 

 . تسین ترضح  نآ  نساحم  زا  هّیقب  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نساحم  زا  وم  رات  راهچ  نیا 

؟  ییوگ یم  اجک  زا  تفگ : نومأم 

 . دیروایب شتآ  دومرف : ترضح 

شتآ رد  وم  رات  هس  تخادنا  شتآ  يور  ار  اهوم  ترضح  دندروآ  یتقو 

121/49 ح راونألا :  راحب  ظافلا ، ( رد  توافت  اب   ) 131/2 ح 1 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  496 ح 4 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1813 
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 . دروآ نوریب  ار  اهنآ  ترضح  درکن و  يرثا  اهوم  هّیقب  رد  شتآ  یلو  تخوس 

.دیروایب ار  ینابایب  برع  تفگ : نومأم 

.دننزب ار  شندرگ  داد  روتسد  تفرگ ، رارق  نومأم  ربارب  رد  و  دندروآ ، یتقو 

؟ تسیچ نم  هانگ  تفگ : ینابایب  برع 

؟ تسیچ اهوم  هّصق  وگب ، ار  شتسار  تفگ : نومأم 

مدوخ نساحم  ياهوم  زا  رات  هس  دوب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نساحم  ياهوم  زا  اهنآ  رات  راهچ  تفگ : ینابایب  برع 
.

(1) تفرگ .  ياج  شلد  رد  ترضح  نآ  تداسح  دید ) ،  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  ییاه  یتفگش  نینچ  نومأم  یتقو  )

: دسیون یم  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » رد قودص  خیش   - 14  / 1087

هک يدجـسم  رد  هدـمآ و  جاـبن »  » هب هک  مدـید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باوخ  رد  یبش  دـیوگ : یجاـبن  بیبح  وبا 
رد هدوـمن و  مالـس  هتفر و  شترـضح  تمدـخ  باوـخ  رد  نم  تسا .  هدـش  دراو  دـنیآ ، یم  دورف  دجـسم  نآ  رد  لاـس  ره  ناـیجاح 

یناحیص يامرخ  نآ  رد  هتـشاذگ و  دوب  هدش  هتخاس  هنیدم  يامرخ  ياه  گرب  زا  هک  یقبط  شترـضح  روضح  رد  مداتـسیا ، شربارب 
.دوب هنیدم 

 . تسامرخ هناد  هدجیه  مدید  مدرمش  نم  دومرف ، تیانع  نم  هب  ار  اهامرخ  زا  یتشم  ترضح 

.درک مهاوخ  یگدنز  لاس  کی  امرخ  هناد  ره  دادعت  هب  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  مدوخ  باوخ  مدش  رادیب  یتقو 

هک داد  ربخ  نم  هب  دـمآ و  یـصخش  مدرک ،  یم  هداـمآ  تعارز  يارب  ار  نآ  هک  مدوب  ینیمز  رد  تشذـگ ، باوخ  نیا  زا  زور  تسیب 
هب ار  دوخ  شالت  اب  هک  مدید  ار  مدرم  دنا و  هدومرف  لالجا  لوزن  دجـسم  نامه  هب  دنا و  هدـمآ  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

، مدش دجسم  هناور  مه  نم  دندناسر ،  یم  ترضح 

 . 497 ح 3 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1814 
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687 ص :

زین ترضح  نآ  ریز  دوب ، هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدید  باوخ  رد  هک  هتـسشن  ییاج  نامه  رد  ترـضح  مدید 
یناحیـص يامرخ  نآ  رد  هک  دـندوب  هتـشاذگ  امرخ  ياهگرب  سنج  زا  یقبط  شربارب  رد  و  دوب ، هدـش  شرف  يریـصح  ربمایپ  دـننامه 

.دوب

.دومن تیانع  نم  هب  امرخ  یتشم  و  دناوخ ،  دوخ  دزن  ارم  هدومرف و  تیانع  خساپ  ترضح  مدرک ، مالس  نم 

هدومرف تیانع  نم  هب  باوخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ییامرخ  دادعت  نامه  مدید  مدرمـش ، ار  اهامرخ  نم 
 . دوب

! دییامرف تیانع  رتشیب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 

: دومرف

 . كاندزل ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  كداز  ول 

(1) مدومن .  یم  تیانع  رتشیب  زین  نم  دومن  یم  تیانع  رتشیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگا 

: دیوگ یطنزب  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 15  / 1088

شرضحم رد  نانچمه  نم  دیـسر  ارف  بش  مدیـسر ،  شتمدخ  هدش  راوس  داتـسرف ،  نم  يارب  ار  یغالا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم 
: دومرف دربب  فیرشت  نوردنا  هب  تساوخ  یتقو  .تشذگ  نآ  زا  یساپ  هک  نآ  ات  مدوب 

؟ يدرگرب رهش  هب  یناوتب  هک  منک  یمن  رکف 

.مدرگ تنابرق  يرآ ، مدرک : ضرع 

.نک تکرح  ادخ  ناما  رد  حبص  ادرف  نامب ، ام  دزن  ار  بشما  دومرف :

.مهد یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 

: دومرف درک و  زینک  هب  ور  ترضح 

 . يّداخم هسأر  تحت  یعضو  اهیف ،  مانأ  یّتلا  یتفحلم  هیلع  یحرطاو  یشارف  هل  یشرفأ  هیراج !  ای 

.راذگب وا  رس  ریز  زین  ارم  شلاب  شکب و  وا  يور  ارم  هفالم  زادنیب و  وا  يارب  مباوخ  یم  نآ  رد  نم  هک  یباوختخر  زینک ! يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . 35/49 ح 15 راونألا :  راحب  210/2 ح 15 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ماما دزن  رد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دـسر ، یم  هدـش ، تیانع  نم  هب  بشما  هک  یماقم  هب  یـسک  هچ  متفگ : ملد  رد  نم  دـیوگ : یطنزب 
مالـسلا هیلع  ماـما  هک  هدوـمنن  نم  ناتـسود  زا  یـسک  هب  هک  هدوـمرف  یفطل  نم  هب  هداد و  رارق  یتـلزنم  ماـقم و  نم  يارب  مالـسلا  هیلع 

دوخ شلاب  مدیباوخ و  شترضح  هفالم  رد  دینارتسگ و  نم  يارب  ار  دوخ  باوختخر  مدش ، راوس  داتـسرف و  نم  يارب  ار  دوخ  بکرم 
 . تسا هدیسرن  یماقم  نینچ  هب  باحصا  زا  یسک  داد ، رارق  نم  يارب  ار 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگان  .دوب  هتسشن  نم  رانک  رد  زین  ترضح  نآ  مدوب و  رکف  نیا  رد  نم 

درک یم  راختفا  مدرم  رب  تیانع  نیا  تهج  هب  دیز  تفر ، ناحوص  نب  دیز  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور  دمحا ! يا 
.

: دومرف درک و  وا  هب  ور  ترضح 

 . ّلجوّزع هَّلل  ّللذتو  رخفلا ،  یلإ  کسفن  ّنبهذتالف 

.نک نتورف  ار  دوخ  ادخ  يارب  هدن ، رارق  تاهابم  رخف و  ضرعم  رد  ار  دوخ  سفن  زگره 

.تساخرب (1) هدرک و  هیکت  شکرابم  تسد  رب  دومرفب و  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دیوگ ریثک  یبا  نبا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 16  / 1089

فّرشم ادخ  هناخ  جح  هب  لاس  نامه  نم  دندرک ، فّقوت  شترضح  تماما  رد  مدرم  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یتقو 
 : مدناوخ ار  هیآ  نیا  هدرک و  یتّین  ملد  رد  مدید ، ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هّکم  رد  مدش ،

 . (2) ...ُهُِعبَّتَن » ًادِحاو  اَّنِم  ًارََشبَأ  »

. »؟ مینک يوریپ  دوخ  سنج  زا  يرشب  زا  ام  ایآ  »

: دومرف دومن و  روبع  نم  رانک  زا  اسآ  قرب  ترضح  نآ 

 . 36/49 ح 18 راونألا :  راحب  213/2 ح 19 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
 . هیآ 24 رمق ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . ینک يوریپ  وا  زا  تسا  بجاو  وت  رب  هک  يرشب  نامه  منم  مسق !  ادخ  هب 

.مبلط یم  شزوپ  امش  ترضح  زا  لاعتم و  يادخ  زا  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  نم 

(1) تسا .  هتفریذپ  وت  رذع  کل ؛  روفغم  دومرف :

: دسیون یم  نیقیلا » راونا  قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   - 17  / 1090

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  رگا  تفگ : شدوخ  اب  تشون و  يراموط  رد  هدرک و  يروآ  عمج  ار  یلکـشم  لئاسم  اه  یفقاو  زا  يدرم 
 . تسا رما  ّیلو  ماما و  وا  دنادب ، ار  لیاسم  نیا  خساپ 

رد دمآ  نوریب  ترـضح  مداخ  لاح  نیا  رد  دوش ، تولخ  یمک  سلجم  ات  دش  رظتنم  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  برد  رانک  یتقو 
 . دوب هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  كرابم  ّطخ  هب  وا  ياه  لاؤس  همه  خساپ  هک  دوب  يا  همان  شتسد 

؟ تساجک یتشون  هک  يراموط  نآ  تفگ :  وا  هب  مداخ 

.دروآ نوریب  ار  راموط  وا 

: دیامرف یم  وت  هب  ادخ  ّیلو  تفگ : درم  نآ  هب  مداخ 

 . هیف ام  باوج  اذه 

.يا هتشون  راموط  رد  هک  تسا  یلیاسم  خساپ  همان ، نیا  رد 

(2) تفر .  تفرگ و  ار  همان  درم  نآ 

: دومرف دوخ  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور  هدش : لقن  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 18  / 1091

شربق يوس  هب  هدرک و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هَّللا » الا  هلا  ال  : » دومرف زاب  درک و  ربص  یکدـنا  ترـضح  درم ، ینالف  هَّللا » ـالا  هلا  ـال  »
 . دندرب

 : دومرف درک و  ربص  رگید  یتخل  هاگنآ 

.تشذگ رد ص 676 ح 6  تیاور  نیا  ریظن  38/49 ح21 .  راونألا :  راحب  219/2 ح27 ،  مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
 . 71/49 ح 95 راونألا :  راحب   ، 96 نیقیلا :  راونا  قراشم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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690 ص :

هلاب امف  يدنع  فقو  یّتح  مهّدـعف  همامإ  نع  لئـس  ّمث  ّرقأف ، هّیبن  نع  لئـس  ّمث  باجأف ،  ّهبر  نع  لئـسو  هربق  یف  عضو  هَّللا » ّالإ  هلإ  «ال 
؟ فقو

شماما زا  سپـس  دومن ، رارقا  دندیـسرپ ، شربمایپ  زا  داد ، باوج  .دندیـسرپ  شراگدرورپ  زا  دنداهن و  شربق  رد  ار  وا  هَّللا » الا  هلا  «ال 
؟  درک فّقوت  ارچ  دومن ، فّقوت  دیسر  نم  هب  یتقو  درمش ، ار  اهنآ  کی  کی  دندیسرپ ،

.دوب (1) بهذم  یفقاو  درم  نآ  هک ) : تسا  ینتفگ  )

فارطا زا  نایعیـش  دـش  ناسارخ  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو  دـیوگ : یم  باتک  نامه  رد  زاـب  هللا  همحر  یـسرب   - 19  / 1092
 . داتفا هار  هب  شترضح  يوس  هب  ییاه  هفحت  ایاده و  اب  زین  طابسا  نب  ّیلع  دندش ، شترضح  هّجوتم 

ناهد رب  يا  هبرض  دنداد ، رارق  برض  دروم  ار  وا  هدرب و  تقرس  هب  ار  وا  يایاده  لاوما و  هدرک و  هلمح  هلفاق  هب  نادزد  هار ،  نایم  رد 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  باوخ  رد  دیباوخ ، تشگرب .  کیدزن  ياهاتسور  زا  یکی  هب  ریزگان  وا  داتفا ، وا  نیـشیپ  ياهنادند  هک  دندز  وا 

 : دومرف وا  هب  ترضح  دید ،  ار 

 . كاف هب  شحاو  قوحسملا ،  دعسلا  نم  ذخف  كایانثب ؛  کمف  اّمأو  انیلإ ،  تلصو  کلامو  كایاده  ّنإ  نزحتال 

زا ار  تناهد  ریگب و  هدش  هدیبوک  دعس (2)  يرادقم  تیاهنادند  ناهد و  دروم  رد  یلو  دیسر ، ام  هب  وت  لاوما  ایاده و  شابم ! نیگمغ 
 . نک رپ  نآ 

 ، درک رپ  نآ  زا  ار  شناهد  هتفرگ و  ار  هدش  هدیبوک  دعـس  يرادقم  دش ، رادیب  باوخ  زا  یلاحـشوخ  اب  طابـسا  نب  ّیلع  دیوگ : يوار 
 : دومرف ترضح  دش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  یتقو  .دینادرگرب  ار  وا  ياهنادند  دنوادخ 

 . نیبب وش و  رابنا  نیا  دراو  کنیا  دش ، قّقحم  میدوب  هتفگ  وت  هب  دعس  دروم  رد  هچنآ 

 . 71/49 ح 95 راونألا :  راحب   ، 96 نیقیلا :  راونا  قراشم  - 1
 . تسا ییوبشوخ  ياود  دعس ؛  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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691 ص :

(1) تساجنآ .  رد  تساک  مک و  یب  شیایاده  لاوما و  همه  دید  دش و  دراو  طابسا  نب  ّیلع 

: دیوگ يوره  تلصابا  دسیون : یم  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 20  / 1093

مدرم و  دهد ) یم  خساپ  مدرم  ياه  خساپ  هب  و   ) هداد لیکـشت  يداقتعا  سلاجم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دـنداد  شرازگ  نومأم  هب 
.دنا هدش  وا  شناد  ملع و  هتفیش 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هدرک و  قّرفتم  شترضح  لفحم  زا  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  یـسوط  ورمع  نب  دّمحم  دوخ ، بجاح  هب  نومأم ، 
 . دیامن راضحا  ار 

، دروآ نومأم  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هدرک و  قّرفتم  سلجم  زا  ار  مدرم  نومأم ،  روتـسد  قبط  یـسوط  ورمع  نب  دّمحم  )
دومن و یمارتحا  یب  تسیرگن و  ترضح  نآ  هب  مشخ  اب  دید  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو  دوب ) ،  نیگمـشخ  رما  نیا  زا  هک  نومأم 

 . درمش کبس  ار  وا 

: دومرف یم  بل  ریز  ترضح  دمآ ، نوریب  وا  سلجم  زا  مشخ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

یم نیرفن  ار  وا  نانچ  دنوادخ  يرای  هب  مالسلا !  مهیلع  ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدّیس  و  یضترم ، ّیلع  یفطـصم ، دّمحم  ّقح  هب  دنگوس 
ار وا  ماوع  صاوخ و  هدـنار و  نوریب  ار  وا  نیمزرـس  نیا  لـها  ياـه  گـس  لذارا و  دوش  ثعاـب  هک  هچنآ  ددرگ  لزاـن  وا  رب  هک  منک 

 . دنرامش کبس 

رد دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  ترضح  دنتخاس ، رضاح  بآ  هدرب و  فیرـشت  دوخ  هاگتماقا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
 : دومن اعد  نینچ  زامن  مّود  تعکر  تونق 

نم ای  هلیزجلا .  بهاوملاو  هلیمجلا ،  يدایألاو  هیلاوتملا ،  ءالآلاو  هعباتتملا ،  ننملاو  هعساولا ،  همحرلاو  هعماجلا ،  هردقلا  اذ  ای  ّمهللأ 

 . نمض ح 95  72/49 راونألا :  راحب   ، 96 نیقیلا :  راونأ  قراشم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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نسحأف ردقو  عفتراف ،  العو  عرـشف ،  عدتباو  قطنأف ،  مهلأو  قزرف ،  قلخ  نم  ای  ریهظب .  بلغیالو  ریظنب ،  لّثمیالو  لیثمتب ،  فصویال 
.لزجأف یطعأو  غبسأف ، معنأو  غلبأف ،  ّجتحاو  نقتأف ،  رّوصو 

توکلم یف  هل  ّدـن  الف  کلملاب  دّرفت  نم  ای  راکفألا ،  سجاوه  زاجف  فطللا  یف  یندو  راـصبألا ،  رطاوخ  تاـفف  ّزعلا  یف  امـس  نم  اـی 
 . هنأش توربج  یف  هل  ّدض  الف  ءایربکلاب  دّحوتو  هناطلس ، 

بولق تارطخ  ملاع  ای  مانألا ،  راصبأ  فئاطخ  هتمظع  كاردإ  نود  ترـسحو  ماهوألا ،  فئاطل  قئاقد  هتبیه  ءایربک  یف  تراح  نم  ای 
 . نیرظانلا راصبأ  تاظحل  دهاش  ایو  نیملاعلا ، 

 . هقرف نم  صئارفلا  تدعتراو  هتفیخ ،  نم  بولقلا  تلجوو  هتلالجل ،  باقرلا  تعضخو  هتبیهل ،  هوجولا  تنع  نم  ای 

ّفختساو ینملظ ،  نّمم  یل  مقتناو  هیلع ،  هالصلاب  هالـصلا  تفّرـش  نم  یلع  ّلص  عیفر ،  ای  ّیلع  ای  عینم  ای  ّيوق ،  ای  عیدب  ای  يدب ء  ای 
 . ساجنألا دیرشو  ساجرألا  دیرط  هلعجاو  اهینقاذأ ،  امک  ناوهلاو  ّلذلا  هرارم  هقذأو  یباب ،  نع  هعیشلا  درطو  یب 

ابیز و هتـسویپ و  ياـه  ییوکین  یپاـیپ ، ياـه  تمعن  هدرتسگ ،  نارک و  یب  تمحر  ریگارف ،  لـماک و  تردـق  ياراد  هک  ییادـخ  يا 
 . یتسه رامش  یب  ياه  تمارک 

وت رب  يزوریپ  ییاناوت  زین  دنمه  نابیتشپ  هک  ییاهورین  و  يوشن ،  هیبشت  ریظن ،  دننام و  اب  يدرگ و  یمن  فصو  لیثمت  اب  هک  یسک  يا 
 . دنرادن ار 

هدیـشخب ماظن  هدیزگ و  ییالاو  يرترب و  هدومن ،  هار  هدروآ و  دیدپ  هتخاس ،  ایوگ  هدومن و  ماهلا  هداد ،  يزور  هدیرفآ و  هک  نآ  يا 
هدناسر و تیاهن  هب  هدیشخب و  تمعن  هدومن و  اسر  لماک و  هدرک و  لالدتسا  هدومن و  راوتـسا  مکحم و  هداد ،  شقن  هدومن و  وکین  ، 

 . هداد ناوارف  ياطع 

هشیدنا كرد  زا  هک  هدش  کیدزن  نانچ  تفاطل  رد  هتشذگ و  ناگدید  ناوت  زا  هک  هتفرگ  جوا  نانچ  ییایربک  تّزع و  رد  هک  نآ  يا 
 . تسا هتفر  رتارف  اه 

اتمه و شتنطلس  توکلم  رد  هک  هتفرگ  یگناگی  نانچ  تنطلس  رد  هک  نآ  يا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسین شیتوربج  تردق  ربارب  رد  يّدض  فیرح و  هک  هدیزگ  ییاتکی  ییایربک  رد  تسین و  يدننام 

زا ار  دوخ  ییانیب  شتمظع  كاردا  زا  ناگدننیب  هدید  هتـشگ و  نادرگرـس  ناریح و  نانیب  قیقد  هشیدنا  شتبیه  یگرزب  رد  هک  نآ  يا 
 . تسا هداد  تسد 

اهرـس هداتفا و  كاخ  هب  اهتروص  شتبیه  زا  هک  نآ  يا  ناگدننیب !  ياه  هظحل  يانیب  يا  و  نایناهج !  ياهلد  ياه  هرطاخ  رب  ياناد  يا 
 . هداتفا هزرل  هب  شتشحو  زا  اهگر  هدیسرت و  شتردق  میب  زا  اهلد  هداتفا و  ریز  هب  شلالج  هوکش و  ربارب  رد 

فرـش وا  رب  دورد  اب  ار  زامن  هک  یـسک  رب  تسرف  دورد  هبترم ! دنلب  يا  ماقم ،  الاو  يا  اناوت ،  يا  هدنروآ ،  ون  يا  هدنروآ ،  دیدپ  يا 
يراوخ و یخلت ،  دنار ،  نم  هناخ  رد  زا  ارم  نایعیش  درمـش و  کبـس  ارم  دومن و  متـس  نم  رب  هک  یـسک  زا  ریگب  ماقتنا  و  يدیـشخب ، 

 . هدب رارق  ناگدولآ  نادیلپ و  هدش  هدنار  ار  وا  و  تسا ،  هدیناشچ  نم  هب  وا  هک  نانچ  نآ  ناشچب  وا  هب  ار  تّفخ 

هلزلز هعفد  کی  هک  دوب  هدـشن  مامت  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  میـالوم  ياـعد  زونه  دـیوگ : يوره  حـلاص  نب  مالـسلادبع  تلـص ، اـبا 
دوخ ياج  زا  نم  دش ، غولـش  رهـش  تشگ و  رات  هریت و  اوه  دش ، دنلب  دایرف  داد و  يادص  دـیزرل و  رهـش  داد ، خر  رهـش  رد  يدـیدش 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  داد ، ار  زامن  مالس  میالوم  هک  نیا  ات  مدروخن  ناکت 

دنک و یم  کیرحت  ار  رارـشا  هک  دـید ،  یهاوخ  ار  یقمحا  راک و  هبت  هراکدـب ،  نزریپ  اجنآ  رد  ماب ، تشپ  يالاب  ورب  تلـص ! ابا  يا 
هخاش هب  هزین ،  ياج  هب  وا  دنمان  یم  هنامس »  » شتمرح کته  ییایح و  یب  تهج  هب  ار  وا  رهش  نیا  مدرم  دراد و  نت  رب  ینیکرچ  سابل 

نایهاپـس دـنک و  یم  يربـهر  ار  بوشآ  نیا  هداد و  رارق  مچرپ  ار  نآ  هتـسب و  نآ  رب  ار  دوـخ  زمرق  رداـچ  هتـسج و  لّـسوت  ین  زا  يا 
.دهد یم  قوس  يو  نارادهپس  لزانم  نومأم و  رصق  يوس  هب  ار  رگمتس 

ار نومأم  نیب  نیا  رد  دنتسکش ، یم  اهگنس  اب  ار  اهرس  هدرک و  یم  هلمح  بوچ  اب  هک  مدید  ار  یتّیعمج  متفر ، ماب  تشپ  يالاب  رب  نم 
مدیمهفن رگید  نم  تشاذگ ، رارف  هب  ور  هدش و  نوریب  ناجهاش »  » رصق زا  هدیشوپ و  هرز  هک  مدید 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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هب و  درک ، باترپ  نومأم  يوس  هب  ار  ینیگنس  رجآ  هراپ  اهماب  زا  یکی  يالاب  زا  ریگ  تماجح  درگاش  کی  مدید  تقو  کی  دش ،  هچ 
 . دش هتفاکش  شرس  تسوپ  تسکش و  شرس  قرف  داتفا و  يو  رس  زا  دوُخ  هالک  دروخ ، نومأم  رس 

.دوب نومأم  نانمؤمریما )!!(  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب ،  هدرک  باترپ  رجآ  هک  نآ  هب  دوب  هتخانش  ار  نومأم  هک  یصخش 

یـسک زا  يرادـفرط  نتـشاذگ و  قرف  زور  زورما  ردام ! یب  شاب ! شوماخ  تفگ : وا  هب  دینـش  ار  نخـس  نیا  هنامـس  یتقو  مدینـش  نم 
زگره دوب  نانمؤم  ریما  ًاعقاو  وا  رگا  دوش ، راتفر  شدوخ  ماـقم  قبط  سک  ره  اـب  هک  تسین  يدـنب  هجرد  هب  مارتحا  زور  زورما  تسین ،

.درک یمن  ّطلسم  هرکاب  نارتخد  رب  ار  هراکدب  نادرم 

.دندنار (1) رهش  زا  هجو  نیرتدب  هب  يراوخ  ّتلذ و  اب  هدومن و  راوخ  تخس  ار  شنایرکشل  نومأم و  هک  دوب  نآ  زا  سپ  و 

( مالـسلا هیلع  اضر  ماما  یقالخا  يالاو  ياه  یگژیو  فیـصوت  رد   ) ساّبع نب  میهاربا  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 21  / 1094
 : دیوگ

.دناجنرب هدومن و  تحاران  ار  یسک  شنخس  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدیدن  زگره 

.درک یم  مامت  ار  دوخ  تبحص  ات  درک  یم  ربص  هکلب  دیامن ، عطق  ار  یسک  نخس  هک  مدیدن  زگره 

 . درک یم  يرای  ار  وا  تشاد  ناوت  هک  يا  هزادنا  هب  هکلب  دنک ؛ در  ار  يدنمزاین  مدیدن  زگره 

 . داد یمن  هیکت  دوخ ،  نیشنمه  ربارب  رد  زگره  درک و  یمن  زارد  دوخ  نیشنمه  ربارب  رد  ار  دوخ  ياهاپ  زگره 

 . دهد مانشد  ار  دوخ  نازینک  نامالغ و  زا  یسک  مدیدن  زگره 

.دزادنیب ناهد  بآ  یسک ) ربارب  رد   ) مدیدن زگره 

 . 82/49 ح 2 راونألا :  راحب  170/2 ح 1 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دوب دنخبل  مّسبت و  ترضح  نآ  هدنخ  هکلب  دیامن ، ههقهق  هدنخ ،  عقوم  رد  مدیدن  زگره 

هرفس رـس  رب  ار  دوخ -  ناراداوراچ  نانابرد و  یّتح  دوخ -  نامالغ  همه  دندرتسگ ، یم  ار  اذغ  هرفـس  دش و  یم  تولخ  لفحم  یتقو 
.دناوخ یم  شیوخ 

یم يراد  هدنز  بش  دادماب ، ات  بش  لّوا  زا  اهبـش  رتشیب  دیـشک ، یم  يرادـیب  رایـسب  دـیباوخ و  یم  مک  اهبـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.درک

: دومرف یم  درک و  یمن  كرت  ار  هام  ره  زا  زور  هس  هزور  تقو  چیه  تفرگ و  یم  هزور  دایز  ترضح  نآ 

 . رهدلا موص  کلذ 

 . تسا رمع  مامت  هزور  دننام  زور ،  هس  نیا  هزور 

یم ماجنا  کیرات  ياه  بش  رد  ار  ریخ  ياهراک  نیا  رتشیب  و  داد ، یم  هقدص  یناهنپ  داد ، یم  ماجنا  ریخ  ياهراک  دایز  ترـضح  نآ 
(1) دینکن .  رواب  وا  زا  هدید ،  ار  وا  دننامه  ّتیصخش  تیلضف و  ماقم و  رد  هک  دنک  یم  نامگ  یسک  رگا  نیاربانب ، .داد 

ترضح نآ  ياثر  رد  یناوخ (2)  هَّللادـبع  نب  ّیلع  مانب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارای  زا  یکی  دـسیون : یم  رثألا » بضتقم   » باتک رد 
 . درب یم  مان  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  یماسا  نآ ،  رد  هک  هدورس  يا  هیثرم 

هک هدرک  لقن  وا  زا  مجنم  ییحی  نب  نوراه  نب  ّیلع  ار  راعشا  نیا  تسا  هدرکن  كرد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  سپ  ناماما  وا  هّتبلا 
:

سوط ای  تاریخلا  نم  تنمض  اذام  هتمحر ***  هَّللا  كاقس  سوط !  ضرأ  ای 

سومرم دابانسب  يوث  صخش  اهب ***  باطو  ایندلا  یف  کعاقب  تباط 

سومغمو رومغم  هَّللا  همحر  یف  هعرصم ***  مالسإلا  یلع  زیزع  صخش 

 . 90/49 ح4 راونألا :  راحب  182/2 ح7 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
.تسا راونألاراحب  مالسلا و  هیلعاضرلارابخا  نویع  تیاور ، عبنم  اب  قفاوم  نیمه  یفاوخ و  هدمآ : باتک  نیمه  لدب  هخسن  رد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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سیدقتو ریهطتو  ملحو  ملع  هنّمضت ***  دق  ربق  تنأ  هربق  ای 

سورحم (1) راربألا  هکئالملابو  هتّثجب ***  طوبغم  ّکنأب  رخفاف 

سونأمو مکنم  لهآ  هعبرف  يده ***  مامإ  مکنم  انل  رصع  ّلک  یف 

سیخلا اهّمض  دق  يرثلا  دسأ  ّلظو  هلفآ *** ***  نیدلا  ءامس  موجن  تسمأ 

سیعلا ّتنح  ام  اهعلاطم  یجری  هعبرأو ***  مکنم  هینامث  تباغ 

سومطمو (2) جاد  مکریغ  یف  ّقحلاف  مکب ***  رینملا  ّقحلا  رهزی  یتم  یّتح 

 . يرادرب رد  سوط ! يا  وت  ار  ییاه  یبوخ  تاریخ و  هچ  هک  دنک ؛ باریس  دوخ  تمحر  زا  ار  وت  دنوادخ  سوط ! نیمزرس  يا 

 . تسا هدومن  هزیکاپ  هدیمرآ  دابانس  رد  هک  یتّیصخش  ار  سوط  نیمزرس  هک  داب  هزیکاپ  وت  ياه  نیمزرس  ایند  رد 

 . تسا رو  هطوغ  هتفر و  ورف  ادخ  تمحر  رد  و  تسا ؛  نیگنس  نارگ و  مالسا  رب  شتداهش  هک  تسا  یتّیصخش  وا 

 . يا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  تسادق  یکاپ و  يرابدرب ،  شناد ،  هک  یتسه  یهاگمارآ  وت  وا ! هاگمارآ  يا 

 . یتسارح ظفح و  رد  کین  ِناگتشرف  هلیسو  هب  هدوب و  هطبغ  دروم  وا  فیرش  دسج  ببس  هب  وت  هک  نک  تاهابم  رخف و  کنیا 

 . تسا سنا  لفحم  ّولمم و  امش  ناوریپ  زا  وا  لفحم  هک  تسا  نادناخ  امش  زا  يرگتیاده  ماما  ام  يارب  ینامز  رصع و  ره  رد 

( . دنتفرگ ار  وا  ياپ  تسد و  و   ( هتفرگربرد هشیب  ار  هشیب  ریش  و  دندرک ،  بورغ  نید  نامسآ  ناگراتس 

یم ینابرهم  دوخ ) دنزرف  هب   ) رتش هک  یمادام  ات  تسا  دیما  رگید  هراتـس  راهچ  درک و  بورغ  نادـناخ  امـش  زا  نازورف  هراتـس  تشه 
 . دیامن عولط  دنک 

 . تسا دوبان  کیرات و  امش  ریغ  رد  ّقح  سپ  دنک  یم  یناشفارون  امش  ناشخرد  ّقح  هک  یعقوم  نآ  ات 

: دیوگ نابا  نب  هَّللادبع  دسیون : یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 22  / 1095

 . نمض ح2  317/49 راونألا : راحب  نمض ح1 ،   254/2 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
 . 318/49 ذ ح2 راونألا :  راحب  47 و 48 ،  رثألا :  بضتقم  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1825 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_696_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_696_2
http://www.ghaemiyeh.com


697 ص :

.دییامرفب اعد  نانآ  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  امش  هک  دنتساوخ  نم  زا  ناتسود  زا  یهورگ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 

: دومرف ترضح 

 . مهلامعأ موی  ّلک  یف  َّیلع  ضرعتل  ّینإ  هَّللاو ! 

.دوش (1) یم  هضرع  نم  رب  نانآ  راتفر  لامعا و  زور  ره  هک  یتسار  هب  ادخ ! هب  دنگوس 

تلـص ابا  هک : دنک  یم  لقن  یلّـصفم  ثیدـح  کی  رد  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » رد هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 23  / 1096
: دیوگ

ّالإ هلإ  ال   » نتفگ شاداپ  انامه   : - » دننک یم  لقن  هک  تیاور -  نیا  يانعم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
؟ تسیچ تسا ، » لاعتم  يادخ  تروص  هب  ندرک  هاگن  هَّللا »

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هّجوتی مهب  نیّذلا  مه  مالسلا  مهیلع  هججحو  هلـسرو  هؤایبنأ  هَّللا  هجو  نکلو  رفک ، دقف  هوجولاک  هجوب  هَّللا  فصو  نم  تلـصلاابأ ! ای 
 . هتفرعمو هنید  یلإو  ّلجوّزع  هَّللا  یلإ 

؛ هدیزرو رفک  دیامن  فیـصوت  هنوگ  نیدب  دنادب و  ناگدیرفآ  هوجو  دننامه  یتروص  هجو و  ياراد  ار  يادخ  سک  ره  تلـصابا ! يا 
ادخ يوس  هب  مدرم  نانآ ،  هلیسو  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنتسه ، وا  ياه  تّجح  ناگداتسرف و  ناربمایپ ، ادخ » هجو   » زا دارم  یلو 

 . دنروآ یم  ور  وا  تفرعم  نید و  و 

( نیمز  ) نآ يور  هک  یناسک  همه  « ؛  (2) ِمارْکْإلاَو »  ِلالَجلاُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَیَو  ٍناف ×  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« . دنام یم  یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لالجلاوذ و  تاذ  اهنت  و  دنوش .  یم  یناف  دنتسه 

زیچ همه  « ؛  (3) ُهَهْجَو » ّالإ  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

 . 430 ح 11 تاجردلا :  رئاصب  - 1
 . هیآ 26 و 27 نامحرلا ،  هروس  - 2

 . هیآ 88 صصق ،  هروس  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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698 ص :

« . دوش یم  دوبان  كاله و  وا  تاذ  زج 

يارب یگرزب  شاداپ  تمایق ،  زور  رد  ناشتاجرد  تاماقم و  رد  وا  ياـه  تّجح  ناگداتـسرف و  ادـخ و  ناربماـیپ  هب  ندرک  هاـگن  سپ 
 . تسا نانمؤم 

: دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یتسار  هب  و 

 . همایقلا موی  هرأ  ملو  ینری  مل  یترتعو  یتیب  لهأ  ضغبأ  نم 

(1) منیب .  یم  ار  وا  نم  هن  دنیب و  یم  ارم  وا  هن  تمایق  زور  رد  درادب ،  نمشد  ارم  ترتع  تیب و  لها  هک  یسک 

: دیوگ دیزی  نب  رمع  دسیون : یم  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 24  / 1097

امش زا  ار  هلأسم  نامه  مهاوخ  یم  کنیا  هک  مدیسرپ  يا  هلأسم  زا  امـش  راوگرزب  ردپ  زا  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
: دومرف .مسرپب  زین 

؟ یسرپب یهاوخ  یم  يزیچ  هچ  زا 

امش دزن  ناشیاه  باتک  وا و  يایصوا  شناد  نینچمه  وا و  ياهباتک  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شناد  ایآ  مدرک : ضرع 
؟ تسا

(2) سرپب .  یهاوخ  یم  هچنآ  زا  نیا ، زا  رتشیب  و  يرآ ، دومرف :

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هب  يا  همان  ّیط  نومأم  تسا : هدمآ  هرـس  سدـق  دـیفم  خیـش  هب  بوسنم  صاصتخإ »  » باتک رد   - 25  / 1098
.هدب زردنا  دنپ و  ارم  تشون :

: تشون ار  راعشا  نیا  يو ،  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

لماعلا لمع  اهیف  لبقی  هّدم ***  اهل  ایند  یف  ّکنإ 

لمآلا لمأ  اهنم  بلسی  اهب ***  ًاطیحم  توملا  يرت  امأ 

لباق نم  هبوتلا  لمأتو  یهتشت ***  امب  بنذلا  لّجعت 

لقاعلا مزاحلا  لعف  كاذام  هتغب ***  هلهأ  یتأی  توملاو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دروم هدننک  لمع  ره  لمع  تّدـم  نیمه  رد  و  تسا ،  دودـحم  نآ  رد  تندـنام  تّدـم  هک  یتسه  ییارـس  ایند و  رد  وت  هک  یتسار  هب 
 . تسا شریذپ 

 . نمض ح 3  94/1 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
 . 176/26 ح 54 راونألا :  راحب  511 ح 19 ،  تاجردلا :  رئاصب  - 2
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699 ص :

؟ دیامن یم  بلس  هتسویپ  ار  نادنموزرآ  ياهوزرآ  هتفرگ و  ارف  ار  ایند  نیا  وس  ره  زا  گرم  هک  ینیب  یمن  ایآ 

یم ریخأت  هب  ار  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  هک  یلاح  رد  ییامن ،  یم  باتش  تاوهش  یناسفن و  لایما  هب  ندیسر  يارب  ایند  نیا  رد 
.يزادنا

(1) دشاب .  یم  لماع  شیدنارود و  هک  یصخش  لمع  تسین  هنوگنیا  دسر ،  یم  ارف  نآ  لها  يوس  هب  یناهگان  گرم  و 

: دسیون یم  ّردلا »  » باتک رد  مالسلا :  هیلع  اضر  ماما  زا  دنمدوس  يزردنا  دنپ و   - 26  / 1099

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 . هیدایأو همعن  یلع  هرکشو  هتعاطب  اهومیدتسا  لب  هیصاعمب ،  مکنع  اهورفنتالف  مکیلع ،  هَّللا  معن  یف  سانلا !  اهّیأ  هَّللا  اوقّتإ 

تعاـطا و اـب  ار  اـهنآ  هـکلب  دـینکن ،  رود  دوـخ  زا  ناـتناهانگ  اـب  ار  اـهنآ  دـینک ، هـشیپ  اوـقت  ادـخ  ياـه  تـمعن  دروـم  رد  مدرم ! يا 
 . دییامن یگشیمه  وا ،  فاطلا  اه و  تمعن  زا  يرازگرکش 

ّبحأ مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نم  هَّللا  ءایلوأ  قوقحب  فارتعالا  دعبو  هلوسرو  هَّللاب  نامیإلا  دعب  یـشب ء  نورکـشتال  مّکنأ  اوملعاو ! 
هَّللا هّصاخ  نم  ناک  کلذ  لعف  نم  ّنإف  مّهبر ،  تاّنج  یلإ  مهل  ربعم  یه  یّتلا  مهایند  یلع  نینمؤملا  مکناوخإل  مکتنواـعم  نم  مکیلإ 

.

یمن ساپس  يزیچ  هب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  وا  يایلوا  قوقح  هب  فارتعا  زا  سپ  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  زا  سپ  امش  دینادب !
يوس هب  ناـنآ  روبع  لـحم  هک  اـهنآ -  يویند  روُما  رد  ار  اـهنآ  هک  دـشاب  ناـتنمؤم  ناردارب  يارب  امـش  يراـی  زا  رتبوبحم  هک  دـییوگ 

دهاوخ دـنوادخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  سک  ره  هک  ارچ  دـینک ، یم  يرای  تسا -  ناشراگدرورپ  تشهب 
.دوب

 . لقع مهف  نمو  مهف ،  رصبأ  نمو  رصبأ ،  ربتعا  نمو  نمأ ،  فاخ  نمو  رسخ ،  اهنع  لفغ  نمو  حبر ،  هسفن  بساح  نم 

 . 94 و 95 صاصتخإلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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700 ص :

و تسا ، راکنایز  دزرو ، تلفغ  شیوخ  هبساحم  زا  هک  ره  درب و  یم  دوس  دجنسب ، هدرک و  هبـساحم  ار  دوخ  رادرک ) لامعا و   ) هک ره 
یم دشاب  شنیب  ياراد  هک  یـسک  و  ددرگ .  یم  تریـصب  شنیب و  ياراد  دریگب  تربع  هک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  ناما  رد  دـسرتب  هک  ره 

.دشیدنا یم  دمهفب  هک  ره  دمهف و 

 . هسفن ناسنإلا  هفرعم  لقعلا  لضفأو  ضرعلا ،  هب  یقو  ام  لاملا  لضفأو  بعت ،  یف  لهاجلا  قیدصو 

 . تسا یسانش  دوخ  لقع ، نیرتهب  .دوش  ظفح  وربآ  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  لام  نیرتهب  تسا .  تمحز  جنر و  رد  نادان  تسود 

 . هّقح نم  رثکأ  ذخأی  مل  ردق  اذإو  لطاب ،  یف  هاضر  هلخدی  مل  یضر  اذإو  ّقح ،  نع  هبضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذإ  نمؤملاو 

لطاب دراو  ار  وا  شیدونـشخ  ددرگ ، دونـشخ  یتقو  و  دزاس ، یمن  نوریب  قح  زا  ار  وا  شمـشخ  دوش ، نیگمـشخ  نمؤم  هک  یماـگنه 
.دریگ یمن  شّقح  زا  شیب  دنک ،  ادیپ  تردق  هک  یماگنه  و  دیامن ، یمن 

نانآ زا  دـنوادخ  تسا ، هدـش  هتفرگ  يروک )  ) امع زا  هک  تسا  یمـسا  هّماع  دـندوب ، هراکدـب  تسپ و  ناـمدرم  ناربماـیپ  ناگدنـشک 
«. دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  « ؛  (1) ًالیبَس » ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  : » هدومرف هدومن و  هیبشت  نایاپراهچ  هب  ار  نانآ  هک  نیا  ات  هتشگن ، یضار 

فّلکت نمو  هیلع ،  ردـق  بدألا  فّلکت  نمف  هفلک  بدألاو  ّلـجوّزع ،  هَّللا  نم  ءاـبح  لـقعلا  هلهج ،  هّودـعو  هلقع ،  ءرما  ّلـک  قیدـص 
 . ًالهج ّالإ  هدزی  مل  لقعلا 

تمحز هک  ره  تسا ، تمحز  بدا  .تسا  دـنوادخ  يوس  زا  يا  هیدـه  لقع  .تسوا  یناداـن  شنمـشد  وا و  درخ  یناـسنا  ره  تسود 
یمن شدـیاع  هفاضا  يزیچ  ینادان  زج  دزادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  لقع  هک  ره  و  دـنک .  یم  ادـیپ  یئاناوت  نآ  رب  دـنک  لّمحت  ار  بدا 

 . دوش

نإ هیلإ ،  یتؤی  ام  لثم  ّالإ  دحأ  یلإ  یتأی  نأ  ّبحیال  میلس  بلقب  اهتلزنم  اهلزنیف  هسفن  ردق  ءرملا  فرعی  نأ  اهنم  تاجرد ،  عضاوتلا 

 . هیآ 44 ناقرف :  هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . نینسحملا ّبحی  هَّللاو  سانلا ،  نع  فاع  ظیغلا ،  مظاک  هنسحلاب .  اهاراو  هئّیس  هیلإ  یتأ 

دوخ هاگیاج  رد  میلـس  بلق  اب  ار  نآ  و  دـنادب ، ار  شیوخ  شزرا  ناسنا  هک  نیا  نآ :  تاجرد  زا  یکی  تسا ، یتاجرد  ياراد  عضاوت 
اب ار  نآ  دهد  ماجنا  یهانگ  رگا  ددنسپ ،  یم  شدوخ  هب  تبسن  هک  يراتفر  نامه  زج  دنک  يراتفر  یسک  اب  درادن  تسود  دهد ، رارق 

(1) دراد .  یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  رذگب ، مدرم  زا  رب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  .دناشوپ  یم  يا  هنسح 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد  ساون  یبا  راعشا  سیمخت  مهد : شخب  نایاپ 

دبع تسا ،  بوسنم  ساون  یبا  فورعم ) رعاـش   ) هب هک  تسا  هدـش  هدورـس  هلآو  هیلع  هَّللا  تاولـص  اـضر  ماـما  حدـم  رد  تیب  راـهچ 
: تسا هدومن  سیمخت  نینچ  ار  تایبا  نیا  يرمع  یقابلا 

ًارهج لآلا  هعیش  نیب  ام  عاش  ًاّرس ***  ترهظأ  نایبلا  یناعم  نم 

ًاّرط سانلا  رعشأ  تنأ  یل  لیق  ًارحس ***  يرعش  لاحتسا  هادغو 

مادم هیف  یهو  ندلا  وهف  هیبنلا ***  مالکلا  یفو  یناعملا  یف 

ماصفنا هیرتعیال  کلسبو  ماتخ ***  اهنع  ّضف  رکفلا  دیب 

هینتجم يدی  یف  ّردلا  رمثی  ماظن ***  ضیرقلا  رهوج  نم  کل 

اسومشلا تردأ  يرتشملا  یلعو  اسوفنلا *** ***  نیرتشا  هنم  سیفنب 

؟  یسوم نبا  حدم  تکرت  اذاملف  اسورطلا ***  تألم  دق  رعشلا  نمو 

مامزب العلا  دئاقلا  وهو  هیف *** ***  نعمجت  یّتلا  لاصخلاو 

مازتلا ّدشأ  هحدم  مزتلاف  ماقم *** ***  نم  هقوف  ام  ماقمل 

هیبأل ًامداخ  لیئربج  ناک  مامإ *** ***  حدم  عیطتسأ  ال  تلق : 

(. تیاور زا  یشخب   ) و 352 ح 9 نمض ح 9 ،   355/78 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . دش رشتنم  راکشآ  تروص  هب  تلاسر  نادناخ  نایعیش  نایم  رد  هتشگ و  راکشآ  يزار  نایب ،  یناعم  زا 

 . یتسه رتزاتمم  يرو  نخس  نف  یناعم و  كرد  رد  مدرم  همه  زا  وت  دش :  هتفگ  نم  هب  دش ،  رحس  هب  لیدبت  نم  رعش  نادادماب  و 

.دیاشگب ار  نآ  يروآون  رهُم  دهاوخ  یم  هشیدنا  تسد  هک  تسا ،  بارش  زا  زیربل  یماج  دننامه  نآ 

؛ دوش یمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  هدش ،  هدیشک  مظن  هب  هتسویپ و  مهاب  نانچ  و 

 . تسا یبّترم  مظناب و  رعش  رهوگ ،  زا  وت  يارب 

.تسا هدروآ  تسدب  هک  يّرد  دننامه  هک  تسا  یمظن  نانچ 

 . دنک یم  شزیر  اهباتفآ  يرتشم ،  رب  دیرخ و  ار  اهناج  دوش  یم  نآ ،  ياهبنارگ  راعشا  اب 

!؟ يا هدرک  كرت  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  حدم  هچ  يارب  سب  ددرگ ؛ رپ  اه  هفیحص  رعش  نآ  زا  و 

!؟  ییوگ یمن  يزیچ  هدمآ ،  مه  درگ  وا  رد  هک  يزاتمم  تافص  زا  و 

 . تسین رّوصت  لباق  نآ  قوف  هک  تسا  یماقم  ياراد  وا  دراد ،  تسدب  ار  روُما  مامز  هک  تسا  ییالاو  ربهر  وا 

مداخ لیئربج  هک  ار  یماما  يانث  حدـم و  ییاناوت  نم  متفگ :  نانآ  خـساپ  رد  نم  وش .  مزتلم  وا  حدـم  رب  راوتـسا  مکحم و  نیارباـنب ، 
 . مرادن دوب ،  شراوگرزب  ّدج 

: دیوگ یم  يرگید  هدورس  رد  نینچمه  وا 

رداغ وأ  رئاج  نم  هبکن *** *** ***  یشخت  تنک  نإ 

مالسلا مهیلع  رقابلا  نب  قداصلا  ن  مظاکلا ب *** ***  نب  اضرلاب  ذل 

؛  یکانمیب يرگ  هلیح  ای  رگمتس  تبیصم  یتخس و  زا  رگا 

 ! وش هدنهانپ  مالسلا  مهیلع  رقاب  ماما  دنزرف  قداص  ماما  دنزرف  مظاک  ماما  دنزرف  اضر  ماما  ناتسآ  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیلع هَّللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  بقانم  مهدزای : شخب 

رفعج یبا  بقانم  يایرد  زا  يا  هرطق 

هّمئألا داوج  یلع ،  نب  دّمحم  ترضح 

هیلع هَّللا  تاولص 

--------------------------------------------------
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دیامرف یم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم ،  وبا  دسیون :  یم  همامإلا » لئالد   » رد يربط  رفعج  نب  دّمحم  رفعج  وبا   - 1  / 1100
:

 - نازرو کیکشت  ناروابان و  يا  هّدع  دوب ، نوگمدنگ  شیابیز  هرهچ  هک  دوب  ههام  کی  لاس و  ود  یکدوک  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
هایس فیفس  مانب  وا ،  مالغ  زا  هکلب  تسین ؛ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ترضح  نآ  هَّللاب -  ذایعلا  دنتفگ - : یم  دنک -  ناشتنعل  ادخ  هک 

 . تسا ؤلؤل  زا  دنتفگ : یم  و  تسا . 

هفایق دزن  هّکم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ناـنآ  دوب ، نومأـم  دزن  رد  ناـسارخ و  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
ناشن ناسانـش  هفایق  هب  ار  ابیز  كدوک  نآ  مارحلا  دجـسم  رد  مدرم  عامتجا  رد  نانآ  دنیامن ،  ییاسانـش  ار  وا  بسن  ات  دـندرب  ناسانش 

 . دنداد

.دنداتفا هدجس  هب  ور  اب  دندش ، ترضح  نآ  لامج  وحم  دندرک  هاگن  دوخ  نیبزیت  قیقد و  هدید  اب  ترضح  نآ  هب  ناسانش  هفایق  یتقو 
تسا نازورف  رون  ناشخرد و  هراتس  دننامه  هک  ار  یکدوک  ایآ  امـش ! رب  ياو  دنتفگ : هدرک و  نافاصناان  نآ  هب  ور  هتـساخرب و  هاگنآ 

؟ دیهد یم  ناشن  ام  لاثما  هب 

محر وکین و  ياه  بلـص  رد  زجب  وا  هفطن  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسا ، صلاخ  كاـپ و  يداژن  وکین ، یبسح  ياراد  وا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نادنزرف  زا  زج  وا  ادخ ! هب  دنگوس  تسا ، هتفاین  شرورپ  كاپ ، ياه 

رد دییامن و  رافغتسا  هدیبلط و  شزوپ  دنوادخ  زا  دیدرگرب و  تسین ، ملسو 
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 . دییامنن دیدرت  ّکش و  يدنزرف  وچمه  دروم 

زا هک  ینابز  اب  دوشگ و  نخس  هب  بل  دوب -  ههام  کی  هلاس و  ود  یکدوک  هک  مالسلا -  هیلع  داوج  ماما  نینزان  دوجو  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف نایب  نیرت  حیصف  اب  دوب  رت  ناّرب  ریشمش 

ّیلع نب  دّـمحم  انأ  سانلا ،  رـشاعم  هیحوو .  هقلخ  یلع  هءانمأ  انلعجو  هتّیرب ،  نم  انافطـصاو  هدـیب ،  هرون  نم  اـنقلخ  يذـّلا  هَّللدـمحلا 
یبأ نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  نب  دیهشلا  نیسحلا  نب  نیدباعلا  دّیس  ّیلع  نب  رقابلا  دّمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا 

َّیلعو ّکشی ؟  یلثم  یفف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  دّمحم  نباو  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  نباو  مالـسلا  مهیلع  بلاط 
؟ هفاقلا یلع  ضرُعاو  يرتفی  َّيوبأ  یلعو 

رب دوخ و  یحو  رب  نیما  ار  ام  دیزگرب و  شتاقولخم  نایم  زا  دیرفآ و  دوخ  رون  زا  شیوخ  تردق  تسد  اب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس 
 . داد رارق  مدرم 

دیهشلا نیسحلا  نب  نیدباعلا  دّیس  یلع  نب  رقابلا  دّمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  دّمحم  نم  مدرم ! يا 
هللا یلـص  یفطـصم  دّمحم  دنزرف  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  نم  متـسه ،  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  نب 
ردپ نم و  رب  ایآ  دراد ؟  هار  دیدرت  ّکش و  متسه ) ییالاو  بسن  نینچ  ياراد  هک   ) نم وچمه  بسن  رد  ایآ  متـسه .  ملـسو  هلآو  هیلع 

؟  دوش یم  هئارا  ناسانش  هفایق  هب  هتسب و  ارتفا  نم  ردام  و 

 : دومرف ترضح 

 ، نورئاص هیلإ  مه  امو  نیعمجأ ،  مهب  ملعأل  ّینإو  مهرهاوظو ،  مهنطاوب  ملعأل  هَّللاو ،  ّینإ  مهئابآ ،  نم  مهباـسنأب  ملعـأل  یّننإ  هَّللاو ! 
رهاظت الول  هَّللا ،  میأو  نیـضرألاو .  تاوامـسلا  ءانب  دـعبو  نیعمجأ ،  قلخلا  لبق  هَّللا  هانثّرو  ًاملع  ًالدـعو ،  ًاقدـص  هرهُظاو  ًاّقح ،  هلوقأ 
 . نورخآلاو نولّوألا  هنم  بّجعتی  ًالوق  تلقل  انیلع ،  قاقشلاو  كرشلاو  كوکشلا  لهأ  ّبثوتو  رفکلا ،  هلود  هبلغو  انیلع ،  لطابلا 

هب دنگوس  متسه ، رت  هاگآ  ناتناردپ  زا  امش  بسن  داژن و  هب  نم  ادخ !  هب  دنگوس 
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ّقح و اب  ار  بلطم  نیا  مهاگآ ، دـیراد  شیپ  رد  هچنآ  ناتراکفا و  مامت  زا  اهنآ و  همه  زا  و  مهاگآ ، امـش  رهاظ  نطاـب و  هب  نم  ادـخ !
شنیرفآ زا  شیپ  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یـشناد  نیا  هک  میامن ، یم  راکـشآ  ار  نآ  لدـع  یتسار و  اـب  میوگ و  یم  ّتیعقاو 

 . تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  اه  نیمز  اه و  نامسآ  يانب  زا  سپ  تاقولخم و  همه 

رب ناشکرس  ناکرشم و  ناروابان ،  تکرح  تسا و  رفک  تلود  اب  هبلغ  هتـشگ و  هریچ  ام  رب  لطاب  کنیا  هک  دوبن  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 
.دندش یم  تفگش  رد  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  هک  مدرک  یم  زاربا  ار  ینخس  تسام  هیلع 

مارآ و دّـمحم !  يا  دومرف :  باطخ  نتـشیوخ  هب  سپـس  هتـشاذگ ، شیوخ  ناهد  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  ادـخ  تّجح  نآ  هاـگنآ 
امَک ِْربْصاَف   : » دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  دندرک ،  رایتخا  توکس  وت  ناردپ  هک  ناسنآ  نک ! رایتخا  توکـس  شاب و  شوماخ 

؛  (1) ...ْمَُهل » ْلِْجعَتْسَتالَو  ِلُسُّرلا  نِم  ِمْزَْعلا  اُولُوا  َرَبَص 

«. ...نکم باتش  نانآ  باذع )  ) يارب دندرک و  ربص  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک  ربص  سپ  »

مدرم داد و  یم  روبع  ّتیعمج  نایم  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  شکراـبم  تسد  دـمآ و  دوب  شترـضح  راـنک  رد  هک  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
.دندرک یم  زاب  هچوک  وا  يارب 

ُلَعْجَی ُْثیَح  ُمَلْعأ  ُهَّللَا   : » دـنناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دـننک و  یم  هاگن  ترـضح  نآ  هب  شناـیفارطا  زا  یناـگرزب  هک  مدـید  دـیوگ : يوار 
»!؟ دهد رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  دنوادخ  « ؛  (2) هََتلاسِر »

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  مدیسرپ :

.دنتسه بلطملادبع  نادنزرف  زا  مشاه  ینب  هفیاط  زا  یهورگ  دنتفگ :

شزیزع دنزرف  اب  ناروابان  نآ  هک  يراتفر  زا  ترـضح  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  كرابم  رـضحم  هب  ربخ  نیا  دیوگ : يوار 
 . دش هاگآ  دنتشاد ، 

یخرب هب  كرابم  يور  هاگنآ  دومرف ، ساپس  ار  يادخ  ترضح ،  لاح  نیا  رد 

 . هیآ 35 فاقحا ،  هروس  - 1
 . هیآ 124 ماعنا ،  هروس  - 2
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: دومرف هدومن و  شیوخ  نایعیش  زا  نیرضاح  زا 

شدنزرف تدالو  ماگنه  هب  و  دندز ؟  یتمهت  هچ  هّیطبق  هیرام  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  رـسمه  هب  دیناد  یم  ایآ 
؟ دنتسب وا  هب  ییارتفا  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نب  میهاربا 

(1) دومرف .  نایب  شلیصفت  همه  اب  ار  هّصق  نیا  هاگنآ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  همیکح ، دیوگ : هدیبع  نب  یلع  تسا : هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 2  / 1101

مالسلا هیلع  اضر  ماما  میتشاد ،  روضح  نارزیخ  قاتا  رد  يا  هلباق  نم و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـسمه  نارزیخ ، نامیاز  کیدزن 
رما نیا  زا  ام  دـش ، شوماخ  مه  قاتا  غارچ  یفرط  زا  دـش ،  دـیدش  نارزیخ  نامیاز  درد  ماگنه ،  بش  .تسب  ام  يور  رب  ار  نآ  برد 

.دومن رون  رد  قرغ  ار  قاتا  دومن و  عولط  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هام  هرهچ  هک  دییاپن  يرید  یلو  میدش ، تحاران 

.دومن زاین  یب  غارچ  رون  زا  ار  وت  دنوادخ  متفگ : شردام  هب 

.دوب هدناشوپ  روت  نوچمه  یکزان  هدرپ  ار  شنینزان  مسج  تسشن و  یتشت  رد  كرابم  دازون  نآ 

: دومرف نم  هب  تشاذگ و  يا  هراوهگ  رد  ار  وا  دش ، امرف  فیرشت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نادادماب 

!. وشن رود  هراوهگ  رانک  زا  شاب و  وا  بظاوم 

هب یهاگن  دومن و  نامـسآ  يوس  هب  ار  شنامـشچ  دش ، هزور  هس  یتقو  مدوب ، لوغـشم  ترـضح  نآ  يراتـسرپ  هب  نم  دیوگ : همیکح 
: دومرف دنکفا و  دوخ  تسار  پچ و  فرط 

.هلوسرو هدبع  ًادّمحم  ّنأو  هل ، کیرشال  هدحو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

هدروآ « 387/4 بقانملا :   » رد بوشارهش  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن  نمض ح 9 .   50  / 8 راونألا :  راحب  384 ح 2 ،  همامإلا :  لئالد  - 1
 . تسا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  یتسار  هب  درادن و  یکیرـش  تساتکی و  تسین ،  ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
.تسوا هداتسرف  هدنب و 

رما مدرک : ضرع  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  متـساخرب و  دـیزرل ، مندـب  سرت  زا  هدـش و  تفگـش  رد  رما  نیا  زا  نم 
.مدید دولوم  نیا  زا  یتفگش 

: دومرف

.دومن نانچ  نینچ و  نآلا  نیمه  كدوک  نیا  مدرک : ضرع  يدید ؟ هچ 

(1) دید .  یهاوخ  وا  زا  يدایز  ياهیتفگش  سپ  نیا  زا  دومرف : دومن و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 : دیوگ ءالع  وبا ]  ] نب دّمحم  میناوخ : یم  باتک  نامه  رد  زاب   - 3  / 1102

وا هب  متخادرپ و  وگو  تفگ  هب  هدرک و  هرظانم  وا  اب  هدومن و  يدایز  شالت  هک  نآ  زا  سپ  مدینش ،  مثکا  نب  ییحی  هاضقلا ، یضاق  زا 
.مدیسرپ مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مولع  دروم  رد  وا  زا  مداتسرف ؛  وا  يارب  ییایاده  هدومن و  ینابرهم 

 ، دـهاوخ یم  تلد  هک  روط  ره  نم ،  گرم  زا  سپ  ییامن ، نامتک  ار  نآ  متـسه  هدـنز  نم  ات  هک  نآ  طرـش  هب  میوگ  یم  تفگ :  وا 
 . هدب ماجنا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  فاوط  هب  ات  مدش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  دراو  هنیدـم ،  رهـش  رد  يزور 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربق  فاوط  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  داوجلا  ّیلع  نب  دّـمحم  لاح ،  نیا  رد  موش ، لوغـشم  ملـسو 

.داد خساپ  ار  همه  ترضح  مدرک و  هرظانم  متشاد  هک  یلیاسم  دروم  رد  ترضح  نآ  اب  نم  تسا .  لوغشم  ملسو 

.مشک یم  تلاجخ  امش  زا  ادخ !  هب  یلو  مسرپب ،  يا  هلأسم  زا  مهاوخ  یم  ادخ !  هب  دنگوس  مدرک : ضرع 

: دومرف

 . مامإلا نع  ینلأست  نأ  دیرت  اهنع ،  ینلأستو  ینربخت  نأ  لبق  اهب  كربُخا  ّینإ 

 . 504 ح 1 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . یسرپب ماما  دروم  رد  یهاوخ  یم  میامن ، یم  هاگآ  شسرپ  نآ  زا  ار  وت  یسرپب ،  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نم ،  کنیا 

 . دوب نیمه  نم  شسرپ  ادخ ! هب  دنگوس  مدرک : ضرع 

 . متسه نم  ماما  دومرف :

؟ تسیچ نآ  تمالع  هناشن و  مدرک : ضرع 

 : تفگ دمآرد و  نخس  هب  دوب  ترضح  نآ  تسد  رد  هک  ییاصع  ماگنه ،  نیا  رد 

 . هَّللا هجح  وهو  نامزلا ،  اذه  مامإ  يالوم  ّنإ 

(1) تسا .  دنوادخ  تّجح  نامز و  نیا  ماما  نم ، يالوم  هک  یتسار  هب 

ياراد هک   ) دلاخ نب  یلع  تسا :  هدمآ  هرس  سدق  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد  زین  عبنم و  نامه  رد  زاب   - 4  / 1103
: دیوگ دوب ، ) يدیز  بهذم 

هدومن ینادنز  اجنآ  رد  هتسب و  ریجنز  هب  هدرک ، ریگتسد  ماش  هیحان  زا  ار  یـصخش  هک  مدینـش  مدوب ، رکـسع  هّلحم  رد  ءاّرماس  رد  نم 
 . دراد ییاعّدا  و  دهد ) یم  ربخ  قح  زا  : ) دنتفگ یم  دنا . 

 . تسا لقع  مهف و  ياراد  وا  هک  مدش  هّجوتم  مدش ، وا  قاتا  دراو  هتفرگ و  هزاجا  نانابرد  زا  مدناسر و  نادنز  هب  ار  مدوخ  نم 

؟ تسیچ وت  هّصق  ینالف !  متفگ :

تدابع هب  دندوب ، هدرک  بصن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  هک  یناکم  رد  هراومه  متـسه ، ماش  نینکاس  زا  یکی  نم  تفگ :
مدرک شهاگن  مدید ، دوخ  ربارب  رد  ار  يراوگرزب  صخش  هاگان  مدوب ، رکذ  لوغشم  بارحم  هب  ور  یبش  مدوب ، لوغشم  لاعتم  يادخ 

: دومرف نم  هب  وا  . 

؟  یسانش یم  ار  دجسم  نیا  ایآ  دومرف : نم  هب  متسه ،  هفوک  دجسم  رد  مدید  هاگان  تفر ، هار  نم  اب  یکدنا  وا  متساخرب ،  نم  زیخرب !

نیا ریظن  68/50 ح 46 .  راونألا :  راـحب  تسا ، ) مدرم  رب  ادـخ  تّجح  وا  هدـمآ :  عبنم  نیا  رد   ) 508 ح 1 بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدروآ  393/4 و 394 » بقانملا :   » رد بوشارهش  نبا  ار  تیاور 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تسا هفوک  دجسم  نیا  يرآ ،  مدرک :  ضرع 

متفر و نوریب  وا  هارمه  هب  زین  نم  تفر ،  نوریب  اجنآ  زا  هاگنآ  مدناوخ ، زامن  وا  هارمه  هب  زین  نم  دش ، زامن  لوغشم  دجـسم  نآ  رد  وا 
.مدش فاوط  لوغشم  زین  نم  دومن ، یم  فاوط  ار  هبعک  وا  میتسه ، هّکم  رد  مدید  هاگان  میتفر ، هار  مهاب  یکدنا 

زا صخـش  نآ  متـسه و  مدوب ، تدابع  لوغـشم  هک  ییاج  نامه  رد  ماش ،  رد  نم  مدید  هاگان  میتفر ، هار  یکدنا  دمآ و  نوریب  هاگنآ 
.مدوب سرت  تفگش و  رد  مدوب  هدید  هچنآ  زا  نم  دش و  بیاغ  مناگدید 

لاس دننامه  مداد و  خساپ  نم  تساوخ و  ارم  مدـش ، لاحـشوخ  مدـید ، اج  نامه  ار  راوگرزب  صخـش  نآ  زاب  دیـسر ، ارف  رگید  لاس 
.دنادرگزاب ماش  هب  ماجنارس  داد و  ریس  سّدقم  ياه  ناکم  نآ  هب  ارم  شیپ 

؟  یتسیک وت  هدومن ،  ینازرا  وت  هب  ار  ییاناوت  نیا  هک  یسک  قح  هب  دنگوس  مدرک : ضرع  وا  هب  دیسر ، ارف  ییادج  ماگنه 

: دومرف هدرک و  نم  هب  یهاگن  هاگنآ  تخادنا ، نییاپ  هب  ار  شیوخ  كرابم  رس  یتخل  يو 

 . مالسلا مهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  انأ 

 . متسه یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نم 

يریگتـسد يارب  ار  دوخ  نارومأم  زا  يا  هّدع  يو  دیـسر ، مصتعم  ریزو  تایز ، کلملادبع  نب  دّمحم  شوگ  هب  دـش و  عیاش  ربخ  نیا 
هب هدرک و  ینادـنز  ارم  ینیب  یم  هک  هنوگ  نامه  و  دـندرک ، هناور  قارع  يوس  هب  و  هتـسب ، نینهآ  ياهریجنز  اب  ارم  نانآ  داتـسرف ، نم 

 . دنا هتخاس  مهّتم  لاحم  ياعّدا 

؟ مناسرب کلملادبع  نب  دّمحم  هب  ار  نایرج  نیا  یهاوخ  یم  ایآ  متفگ : وا  هب 

 . ناسرب يرآ ،  تفگ :

نب دّمحم  هب  يا  همان  ّیط  هداد و  حیضوت  ار  نایرج  هتشون و  ار  وا  هّصق  نم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . مداد کلملادبع 

هّکم هب  اجنآ  زا  هنیدم و  هب  هفوک  زا  هفوک و  يوس  هب  ماش  زا  بش  کی  رد  ار  وت  هک  یـسک  وگب :  وا  هب  تشون : هقرو  تشپ  رد  ریزو ،
 . دیامن صالخ  نادنز  نیا  زا  هداد  ریس  ماش  هب  اجنآ  زا  و 

هب حبـص  ادرف  متـشگزاب .  هودنا  نزح و  اب  تخوس و  ادخ  هدنب  نآ  لاح  هب  ملد  و  متـشگ ، نیگمغ  هدش و  تحاران  خـساپ  نیا  زا  نم 
نانابـساپ نانابنادنز و  نایرکـشل ، زا  يا  هّدع  هارمه  هب  مدرم ،  زا  يدایز  ّتیعمج  مراداو ،  اضر  ربص و  هب  ار  وا  ات  متفر  نادـنز  فرط 

 . مدیسرپ نانآ  لاح  زا  دوب ،  مکاح  نانآ  دوجو  رب  تشحو  سرت و  هک  مدید  ار 

هدوبر ار  وا  يا  هدـنرپ  ای  هتفر  نیمز  هب  تسین  مولعم  هدـش و  دوقفم  هتـشذگ  بش  دـندوب ، هدروآ  ماـش  زا  هک  ار  ینادـنز  نآ  دـنتفگ :
.تسا

(1) دنک .  یم  ادیپ  ییوکین  داقتعا  دوش و  یم  دقتعم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  هب  دنیب ، یم  ار  هنحص  نیا  دلاخ  نب  ّیلع  یتقو 

: دیوگ طابسا  نب  ّیلع  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 5  / 1104

، درک یم  روـبع  دنفـسوگ  هّلگ  هار ، نیب  رد  دوـب ، یغـالا  رب  راوـس  ترـضح  مدـش ، جراـخ  هفوـک  زا  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  هارمه 
.درک ییادص  دیسر و  ترضح  کیدزن  دنفسوگ  نآ  دمآ ، ترضح  يوس  هب  هدش و  ادج  هّلگ  زا  يدنفسوگ 

.میامن راضحا  ار  ناپوچ  ات  داد  روتسد  نم  هب  تشاد و  هگن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دمآ ، ناپوچ  یتقو  مداد ، ماجنا  ار  میالوم  نامرف  نم 

و تسا ،  هدـش  لـقن  200/2 ح6 » میقتـسملا :  طارـص   » رد راـصتخا  تروـص  هب  تیاور  نـیا  ح 2 .   510 بقاـنملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدیدرگ  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 38/50 ح3 راونألا :  راحب  498/3 و  بقانملا :   ، 359/2 هّمغلا :  فشک  رد  نینچمه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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یتقو ماگنه  بش  ییامن ، یم  متس  نآ  هب  ریش  ندیشود  رد  هک  دنک  یم  نامگ  دیامن و  یم  تیاکش  وت  زا  دنفـسوگ  نیا  ناپوچ !  يا 
.دنک هاتوک  ار  ترمع  دنوادخ  ات  منک  یم  اعد  هن  رگ  رادرب و  تسد  وا  رب  متس  زا  درادن ، ریش  ددرگ  یم  زاب  شبحاص  دزن 

ادخ ربمایپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هک  یتسار  هب  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  : » تفگ ناپوچ 
؟  دیدش رما  نیا  هّجوتم  اجک  زا  دییامرفب  مهاوخ  یم  امش  زا  يربمایپ ، » نیشناج  ّیصو و  وت  تسا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

(1) نومرکم .  دابعو  هئایبنأ ، ءایصوأو  هتمکحو ، هبیغو  هملع ، یلع  هَّللا  ناّزخ  نحن 

.میتسه دنمجرا  ناگدنب  وا و  ناربمایپ  يایصوا  ام  میتسه ، ادخ  تمکح  بیغ و  شناد ، ناراد  هنازخ  ام 

: دیوگ هک  دنک  یم  لقن  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نسح  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 6  / 1105

گرم رثا  رد  مردپ  متـسه ،  امـش  ناتـسود  زا  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  یـصخش 
زاین یب  ارم  کنیا  مراد ، يدایز  لایع  لها و  مرادـن و  یعالّطا  وا  لاوما  لحم  زا  نم  دوب ، رانید  رازه  ياراد  وا  تفر ، ایند  زا  یناهگان 

.دییامن

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

؛  لاملا رمأب  كربخیو  کیتأی  كابأ  ّنإف  هّرم ،  هئام  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  ّلصف  هرخآلا  ءاشعلا  تیّلص  اذإ 

لحم دیآ و  یم  وت ) باوخ  هب   ) تردپ تسرف ، تاولص  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هبترم  دص  يدناوخ  ار  اشع  زامن  یتقو 
 . دیوگ یم  وت  هب  ار  شلاوما 

 . 522 ح 3 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ناکم نالف  رد  ملاوما  مدنزرف !  تفگ : وا  دید ،  ار  شردپ  باوخ  ملاع  رد  بش  داد ، ماجنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  صخـش  نآ 
 . رادرب تسا ،

ادخ لوسر  دنزرف  دزن  کنیا  مدنزرف ! تفگ : دوب ، هداتـسیا  شردـپ  تشادرب و  ار  رانید  رازه  تفر و  ناکم  نآ  هب  باوخ  ملاع  رد  وا 
هب ترـضح  نآ  هک  ارچ  مدرک ،  ییاـمنهار  ار  وت  نم  یتشادرب و  ار  لاوما  نیا  وت  هک  هدـب  ربخ  وا  هب  ورب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.دومرف رما  نم 

هتشاد و یمارگ  ار  وت  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و  درک :  ضرع  دناسر و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  ار  نایرج  دمآ و  درم  نآ 
(1) دیزگرب . 

: دیوگ يوره  تلصوبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 7  / 1106

یصخش دنتـشاد ، روضح  زین  نارگید  نایعیـش و  زا  یهورگ  لفحم ،  نیا  رد  مدومن ، ادیپ  روضح  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  سلجم  رد 
.مدرگ تنابرق  نم ! ياقآ  درک : ضرع  تساخرب و 

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دهد  همادا  ار  شنخس  هک  نآ  زا  شیپ 

.نیشنب و  ناوخن ، هتسکش  ار  تزامن 

 . مدرگ تنابرق  نم ! يالوم  تفگ : تساخرب و  يرگید  صخش  هاگنآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دهد  همادا  ار  شنخس  هک  نآ  زا  شیپ  زاب 

.دسر یم  شلها  هب  هک  زادنایب  بآ  هب  ار  نآ  يدرکن ، ادیپ  ار  یسک  رگا 

: دومرف مدید !؟ يزیگنا  تفگش  زیچ  نم ! ياقآ  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  دنتفر  همه  دش و  مامت  سلجم  یتقو  تسشن ، زین  وا 

؟ یسرپ یم  درم  ود  نآ  دروم  رد  يرآ ،

 ! نم رورس  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

هک دسرپب  نابیتشک  دروم  رد  ات  تساخرب  لّوا  صخش  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

 . 522 ح 5 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1844 
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715 ص :

.دناوخب هتسکش  ار  شزامن  یتشک  رد  دناوت  یم  ایآ 

 . اهنم جراخب  سیل  هتیب  هلزنمب  هنیفسلا  ّنأل  رّصقی ،  ال  مدرک : ضرع 

.دوش یمن  جراخ  نآ  زا  تسوا و  هناخ  هلزنم  هب  یتشک  اریز  دناوخن ، هتسکش  هن ،

؟ دهدب یسک  هچ  هب  ار  شلام  تاکز  دنکن ،  ادیپ  ام  نایعیش  زا  یّقحتسم  هک  یتروص  رد  دسرپب  ات  تساخرب  يرگید  نآ  و 

 . اهلهأ یلإ  لصت  اّهنإف  ءاملا ،  یف  اهب  مراف  هعیشلا  نم  ًادحأ  دجت  مل  نإ  مدرک : ضرع 

(1) دسر .  یم  شلها  هب  هک  زادنیب  بآ  هب  ار  تلام  تاکز  ینک ، ادیپ  ار  ام  نایعیش  زا  یسک  یتسناوتن  رگا 

 : دیوگ یمشاه  سابع  نب  لیعامسا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 8  / 1107

.مدومن هوکش  دوخ  یگدنز  یگنت  زا  هدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  يزور 

هب هدرب و  رازاب  هب  ار  الط  شمش  نم  .داد  نم  هب  تشادرب و  ییالط  شمش  كاخ  نایم  زا  دومن و  دنلب  ار  شیوخ  هداّجـس  ترـضح ، 
(2) تشاد .  صلاخ  يالط  لاقثم  هدزناش  هک  مداد  فاّرص 

: دیوگ سابع (3)  نب  ّیلع  دسیون : یم  یشاّیع » ریسفت   » رد  - 9  / 1108

جنپ ترضح  نآ  عقوم  نآ  رد  مدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  هتفر و  هنیدم  هب  مرفـس  زا  شیپ  مدوب ، رـصم  مزاع  نم 
.میامن فیصوت  منارای  هب  ار  شترضح  تماق  دق و  متفر  رصم  هب  یتقو  ات  متسیرگن  یم  ترضح  هب  ّتقد  اب  نم  دوب ، هلاس 

 . 523 ح 6 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
49/50 ح راونألا :  راحب  368/2 و  هّمغلا :  فشک  383/1 ح 12 ،  جـئارخلا :  رد  تیاور  نیا  526 ح 12 .  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 2

 . تسا هدش  لقن  زین   26
نینچ زین  رگید  عبانم  رد  هچناـنچ  تسا ،  طابـسا » نب  ّیلع   » ثیدـح نیا  يوار  هک  ارچ  هداد ،  خر  یهابتـشا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  - 3

 . تسا هدمآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1845 
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716 ص :

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ماگنه  نیا  رد 

 . هّوبنلا یف  ذخأ  امک  همامإلا ،  یف  ذخأ  هَّللا  ّنإ  ّیلع !  ای 

 . هدیزگرب ار  يربمایپ  هک  نانچمه  هدومن ؛ باختنا  ار  تماما  لاعتم ،  دنوادخ  یلع ! يا 

؛  (1) ًاْملِعَو » ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّملَو  : ( » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  (و 

« . میداد وا  هب  ار  شناد  و  تّوبن )  ) مکح ام  دیسر  تّوق  غولب و  هب  هک  یماگنه  «و 

؛  (2) ًاِّیبَص » َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآَو   : » دومرف تئارق ) ار  يرگید  هیآ   ) و

« . میداد وا  هب  یکدوک  رد  ار  تّوبن )  ) نامرف ام  «و 

؛ ّیبصلا هیطعی  نأ  زوجیو  هنس ، نیعبرأ  نبا  مکحلا  یطعی  نأ  زوجی  دقف 

هب ار  نآ  تساور  هک  ناـنچمه  دـنک ،  اـطع  هلاـس  لـهچ  ناـسنا  هب  ار  تماـما  تّوبن و  مکح  دـنوادخ  هک  تسا  زیاـج  یتسار  هب  سپ 
(3) دیامرف .  اطع  زین  یکدوک 

: تسا هدمآ  بوشارهش  نبا  بقانم  رد   - 10  / 1109

ارم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب ، مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ردام  نازریخ ، نامیاز  کیدزن  دیوگ :  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  همیکح ،
 : دومرف تساوخ و 

 . اهتدالو يرضحإ  همیکح !  ای 

.نامب وا  دزن  تسا  نارزیخ  نامیاز  ماگنه  همیکح ! يا 

 . تسب ام  يور  هب  ار  رد  دومن و  نشور  ام  يارب  یغارچ  و  درک ، ییامنهار  قاتا  هب  هلباق  هارمه  هب  ارم  هاگنآ 

رما نیا  زا  اـم  دـش ، شوماـخ  قاـتا  غارچ  لاـح  ناـمه  رد  دوب ،  یتشت  شربارب  رد  دـش ،  دـیدش  شناـمیاز  درد  یتقو  ماـگنه ،  بش 
رارق تشت  رد  ترـضح  نآ  نینزاـن  دوجو  دومن و  عولط  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  هاـم  هرهچ  هک  دـییاپن  يرید  یلو  میدـش ، تحاراـن 

هک تشاد  نت  رب  سابل  لکش  هب  یکزان  هدرپ  تفرگ ، 

 . هیآ 22 فسوی ،  هروس  - 1
 . هیآ 12 میرم ،  هروس  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1846 
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 . تسا هدش  لقن  384/1 ح 14  جئارخلا :  رد  تیاور  نیا  ریظن  20/50 ح6 و 37 ح 1 .  راونألا :  راحب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1847 
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717 ص :

 . متشادرب وا  زا  ار  كزان  هدرپ  نیا  مدناشن و  ملغب  رد  هتشادرب و  ار  وا  نم  دومن  نشور  ار  قاتا  دیشخرد و  یم  رون  نآ  زا 

يا هراوهگ  رد  تفرگ و  ار  وا  ترضح  نآ  میدوب ،  هدرک  هدامآ  ار  وا  ام  دوشگ ،  ار  برد  دش و  امرف  فیرشت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دومرف نم  هب  تشاذگ و 

 . هدهم یمزلإ  همیکح !  ای 

.وشن رود  شا  هراوهگ  رانک  زا  شاب و  وا  بظاوم  همیکح !  يا 

هب یهاگن  دومن و  نامـسآ  يوس  هب  ار  شنامـشچ  دش ، هزور  هس  یتقو  مدوب ، لوغـشم  ترـضح  نآ  يراتـسرپ  هب  نم  دیوگ : همیکح 
: دومرف دنکفا و  تسار  پچ و  فرط 

؛  هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأو  هَّللا ،  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

تسادخ ربمایپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  یتسار  هب  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

نیا زا  یتفگـش  رما  مدرک : ضرع  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  متـساخرب و  سرت  اب  هدـش و  تفگـش  رد  رما  نیا  زا  نم 
: دومرف مدینش .  دولوم 

 . مدرک فیرعت  ار  نایرج  نم  يدینش ؟  هچ 

 . رثکأ هبئاجع  نم  نورت  ام  همیکح !  ای  دومرف : ترضح 

(1) دید .  یهاوخ  وا  زا  يدایز  ياهیتفگش  سپ ،  نیا  زا  همیکح !  يا 

 : تسا هدمآ  داشرا »  » و يرولا » مالعا   » دنمشزرا باتک  ود  رد   - 11  / 1110

: دومرف هاگنآ  دومن ، نایب  ار  ماما  تامالع  زا  دنچ  يدراوم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  دیوگ : دّالخ  نب  رّمعم 

.مداد رارق  مناکم  رد  هدومن و  مدوخ  نیشناج  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  مدنزرف  نیا  دیراد ؟ تامالع  نیا  هب  يزاین  هچ 

 . تشذگ دّلجم  نیمه  رد ص 708 ح 2  تیاور  نیا  ریظن  10/50 ح 10 .  راونألا :  راحب   ، 394/4 بقانملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1848 
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718 ص :

: دومرف داد و  همادا  ار  دوخ  نخس  ترضح 

 . هّذُقلاب هّذُقلا  انرباکأ  انرغاصأ  ثراوتی  تیب  لهأ  ّانإ 

(1) دنرب .  یم  ثرا  تساک ، مک و  یب  يواسم  روط  هب  نامیاهرتگرزب  زا  نامیاهرتکچوک  هک  میتسه  ینادناخ  ام 

: دیوگ نارمع  نب  میلک  دسیون : یم  تازجعملا » نویع   » رد  - 12  / 1111

: دومرف ترضح  دیامرف .  تیانع  امش  يارب  يدنزرف  دنوادخ  ات  دینک  اعد  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 

 . درب یم  ثرا  نم  زا  وا  دوش و  یم  يزور  نم  يارب  دنزرف  کی  اهنت 

: دومرف شنارای  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یتقو 

 . هرّهطم هرهاط  تقلخ  دق  هتدلو ،  ُّما  تسّدق  میرم  نب  یسیع  هیبشو  راحبلا ،  قلاف  نارمع ،  نب  یسوم  هیبش  یل  دلو  دق 

ردام هک  تسا  میرم  نب  یسیع  دننامه  دفاکـش و  یم  ار  اهایرد  هک  تسا  نارمع  نب  یـسوم  دننامه  هک  دش  ّدلوتم  نم  يارب  يدنزرف 
.تسا هدش  هدیرفآ  هزیکاپ  كاپ و  هک  یتسار  هب  دراد ، يا  هزیکاپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگنآ 

هباذع یلإ  هب  هَّللا  لّجعی  یّتح  ًاریسی  ّالإ  ثبلیالف  هملاظو ،  هّودع  یلع  یلاعت  هَّللا  بضغیو  ءامـسلا ،  لهأ  هیلعو  هل  یکبیف  ًابـصغ  لتقی 
 . دیدشلا هباقعو  میلألا 

یم بضغ  شرگمتس  نمشد  رب  لاعتم  دنوادخ  و  دنیرگ ، یم  وا  رب  نامـسآ  لها  دوش ، یم  هتـشک  مشخ  متـس و  يور  زا  مدنزرف  نیا 
 . دیامن یم  راتفرگ  دوخ  دیدش  رفیک  كاندرد و  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  درذگ  یمن  یکدنا  دیامن و 

.دناوخ (2) یم  ییالال  وا  رب  تسشن و  یم  شدنزرف  هراوهگ  رانک  رد  ار  بش  مامت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 . 21/50 ح9 راونألا :  راحب   ، 318 داشرإلا :   ، 93/2 يرولا :  مالعإ  - 1
 . 15/50 ح 19 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1849 
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719 ص :

: دیوگ مالسلا -  هیلع  داوج  ماما  يافواب  رای  رایزهم -  نب  ّیلع   - 13  / 1112

 ، هدومن هوکـش  شتمدخ  هب  رهـش  نآ  رد  هلزلز  ترثک  زا  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  میالوم  تمدخ  هب  يا  همان  زاوها  رهـش  زا 
؟ میوش جراخ  رهش  نآ  زا  دییامرف  یم  هزاجا  ایآ  مدرک : ضرع 

: دندومرف موقرم  خساپ  رد  ترضح 

.مکنع عفدی  ّهنإف  هَّللا ، اوعداو  هعمجلا ، موی  اوزربأو  مکبایث  اورّهطو  اولستغاو  هعمجلاو  سیمخلاو  ءاعبرألا  اوموصو  اهنع ،  اولّوحتتال 

ياهسابل نیرت  هزیکاپ  دینک و  لسغ  هعمج  زور  دیریگب و  هزور  ار  هعمج  هبنشجنپ و  هبنشراهچ ، زور  هس  هکلب  دیوشن ، جراخ  رهـش  زا 
.دیامن یم  عفد  امش  زا  ار  هلزلز  دنوادخ  هک  دینک  اعد  دنوادخ  يوس  هب  دیور و  نوریب  دیشوپب و  ار  دوخ 

(1) تفرگ .  مارآ  نیمز  میدومن و  لمع  نامیالوم  روتسد  قبط  ام  دیوگ : یم 

: دیوگ یطنزب  دسیون : یم  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد   - 14  / 1113

همان نآ  رد  مدـناوخ ، شدـنزرف  رب  هک  دوب  هدـش  غالبا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يوس  زا  يا  هماـن 
: دوب هدمآ 

 ، ًاریخ دـحأ  کنم  لانی  ّالئل  مهب  لـخب  نم  کـلذ  اـّمنإو  ریغـصلا ، باـبلا  نم  كوجرخأ  تبکر  اذإ  یلاوملا  ّنأ  ینغلب  رفعج !  اـبأ  اـی 
کلأسیال ّمث  هّضفو ،  بهذ  کعم  نکیلف  تبکر  اذإو  ریبکلا ،  بابلا  نم  ّالإ  کـجرخمو  کلخدـم  نکیـال  کـیلع  یّقحب  کـلأسأف 

.هتیطعأ ّالإ  دحأ 

تـسا یلخب  تهج  هب  نیا  دـنرب و  یم  نوریب  کچوک  برد  زا  ار  وت  تنتفر ، نوریب  ماگنه  هب  نامالغ  هک  مدـش  ربخاب  رفعج ! اـبا  يا 
وت جورخ  دورو و  مهاوخ  یم  مراد !  وت  رب  هک  یّقح  رطاخ  هب  دسرن .  یـسک  هب  يریخ  وت  تسد  زا  دـنراد  تسود  دـنراد و  نانآ  هک 

یتساوخ یتقو  دشابن ، یمومع  برد  زا  زج 

 . نمض ح 8 و 101/50 ح 14  150/91 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 555/2 ح 6 عئارشلا :  للع  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1850 
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.نک ناسحا  وا  هب  دومن ، کمک  تساوخرد  وت  زا  هک  ره  و  رادرب ، هرقن  الط و  تهارمه  هب  يور  نوریب 

هّمع زا  رگا  تسوت و  اب  رایتخا  يدیشخب  مه  دایز  و  هدن ، رانید  هاجنپ  زا  رتمک  ییامن  کمک  نانآ  هب  هک  دنتـساوخ  تیاهومع  زا  رگا 
یم هک  تسا  تهج  نیدـب  نیا  و  تسوت ، اب  رایتخا  يدیـشخب  مه  دایز  هدـن و  رانید  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  دنتـساوخ  کـمک  تیاـه 

.يوش یتسدگنت  رقف و  راتفرگ  شرع  بحاص  هیحان  زا  هک  سرتن  نک و  قافنا  ادخ  هار  رد  .دـیامرف  دـنلب  ار  وت  ماقم  دـنوادخ  مهاوخ 
(1)

مالسلا هیلع  داوج  ماما  هک  ار  يا  همان  دیوگ : نوّمش  نب  نسح  دسیون : یم  راونالا » راحب   » رد هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع   - 15  / 1114
: دوب هدمآ  همان  نآ  رد  مدناوخ .  دوب ، هتشون  رایزهم  نب  ّیلع  يارب  دوخ  كرابم  ّطختسد  هب 

هَّللا كرشحو  هرخآلاو ،  ایندلا  یف  يزخلا  نم  کعنمو  هتّنج ،  کنکـسأو  كازج ،  هَّللا  نسحأ  ّیلع !  ای  میحرلا ،]  نمحرلا  هَّللا  مسب  ]
 . انعم

کلثم رأ  مل  ّینإ  تلق :  ولف  کـیلع ،  بجی  اـمب  ماـیقلاو  ریقوتلاو  همدـخلاو  هعاـطلاو  هحیـصنلا  یف  کـتّریخو  کـتولب  دـق  ّیلع !  اـی 
 . ًالزن سودرفلا  تاّنج  هَّللا  كازجف  ًاقداص ،  نوکأ  نأ  توجرل 

همحرب كوبحی  نأ  همایقلل  قئـالخلا  عمج  اذإ  هَّللا  لأـسأف  راـهنلاو ،  لـیللا  یف  دربلاو  ّرحلا  یف  کتمدـخالو  کـماقم  ّیلع  یفخ  اـمف 
(2) ءاعدلا .  عیمس  ّهنإ  اهب ،  طبتغت 

ایند و ییاوسر  زا  هداد و  ياج  دوخ  تشهب  رد  ار  وت  و  دهد ، وکین  يازج  وت  هب  دـنوادخ  یلع ! يا  نابرهم ، ] هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  ]
.دیامن روشحم  ام  اب  هدرک و  ظفح  ترخآ 

 ، يراد هدـهع  هب  هک  یفیاـظو  ماـجنا  يراـبدرب و  تمدـخ ، تعاـطا ، تحیـصن ، يارب  ار  وت  مدومزآ و  ار  وـت  هک  یتـسار  هب  یلع ! يا 
دننامه نم  میوگب : رگا  مدیزگرب ،

 . 102/50 ح 16 و 121/96 ح 24 راونألا :  راحب  7/2 ح 20 ،  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
 . لیذ ح 22  105/50 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1851 
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 . دهد رارق  نیرب  تشهب  رد  تنوکس  ار  وت  شاداپ  دنوادخ  مشاب ، وگ  تسار  هتفگ  نیا  رد  هک  مراودیما  مرادن ،  غارس  ار  وت 

رد مهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  تسین ، ناهنپ  نم  رب  زور ،  بش و  امرس و  امرگ و  رد  نم  يارب  وت  تمدخ  زین  نم و  دزن  رد  وت  ماقم 
، دنروخب هطبغ  وت  يالاو  ماقم  يارب  قیالخ  همه  هک  دـهد  شتمحر  زا  یتیانع  ار  وت  دـیامن ،  یم  عمج  ار  قیالخ  همه  هک  تمایق  زور 

 . تساعد هدنونش  وا  هک 

 : دیوگ یبلهم  دّمحم  نب  هریغم  دسیون : یم  رثألا » بضتقم   » باتک رد   - 16  / 1115

 . تشاد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تبسن  یّمات  صالخا  یبیرخ ،  بّویا  نب  هَّللادبع  مانب  یمان ، يارعش  زا  یکی 

زاین دروم  اجنیا  هچنآ  هکلب  مینک ، یمن  لقن  ار  راعشا  همه  ام  هّتبلا  هدورـس -  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  ار  يراعـشا  يو 
: دیوگ یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  راعشا  نآ  رد  وا  میروآ -  یم  تسا ،

يرثلا قارع  نبایو  حیبذلا  نبای 

اقورع باطو  هتمورأ  تباط 

لسرم لضفأ  ّیصو  ّیصولا  نبای 

اقودصملا قداصلا  ّیبنلا  ینعأ 

هلثم لباوقلا  قرخ  یف  ّفل  ام 

اقیرخ قیرخلا  عم  ّفلی  دسأ 

ذعأ یتم  نیتملا  لبحلا  اهّیأ  ای 

اقیثو هدجأ  هلوقعب  ًاموی 

ذئال همایقلا  یف  کب  ذئاع  انأ 

اقیرط هاجنلا  نم  کیدل  یغبأ 

ًادغ مکتعافش  یف  ینقبسیال 

اقوبسم مکّبحب  تسلف  دحأ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1852 
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اوبّرغ هّمئألا  هینامثلا  نبای 

اقیرشت اوقّرش  هثالثلا  ابأو 

متنأ براغملاو  قراشملا  ّنإ 

اقیدصت مکلاذب  باتکلا  ءاج 

 . دیدرگ كاپ  وت  ياه  گر  تاذ و  لصا و  هک  نیمز ! ياه  هشیر  اه و  هگر  دنزرف  يا  و  حیبذ ! لیعامسا  دنزرف  يا 

 . تسا هدش  قیدصت  وگتسار و  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ینعی  ناربمایپ ؛  نیرتهب  نیشناج  دنزرف  يا 

همعط تعاجش ،  زا  هک  يریش  دنا ، هدیچیپن  هقرخ  رد  ار  وا  دننام  اه  هلباق  نونکات 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1853 
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 . دیچیپ یم  يرگید  همعط  هب  ار  شیوخ 

لباق مکحم و  ار  نآ  منز  گنچ  تمکحم  نامسیر  هب  هدمآ و  دورف  تا  هناخ  هناتسآ  هب  هک  نامز  ره  راوتسا !  مکحم و  نامـسیر  يا 
 . مبای یم  نانیمطا 

 . میوج یم  وت  قیرط  زا  ار  تاجن  هار  و  متسه ؛ وت  هانپ  رد  مروآ و  یم  هانپ  وت  هب  زیخاتسر  زور  رد  نم 

 . تسا هدشن  هتفرگ  تقبس  امش  ّتبحم  رد  نم  زا  هک  ارچ  تفرگ ؛  دهاوخن  یشیپ  یسک  نم ،  زا  امش  تعافش  يارب  تمایق ،  يادرف 

(1) دش !  دنهاوخ  رهاظ  هک  یمامه  ماما  هس  راوگرزب  ردپ  يا  و  دندرک !  بورغ  هک  يا  هناگتشه  نایاوشیپ  دنزرف  يا 

(2) تسا .  هدومن  قیدصت  امش  يارب  ار  نیا  زین  دنوادخ  باتک  و  دیتسه ،  امش  ناهج  برغ  قرش و  هک  یتسار  هب 

: ( دیامرف یم  ییابیز  نخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   : ) مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  يزردنا  هظعوم و 

دسفأ ام ]  ] ملع ریغ  یلع  لمع  نمو  هیلإ ،  هَّللا  هلّکو  هَّللا  ریغ  یلإ  عطقنا  نمو  هبلاط ؟ هَّللا  نم  وجنی  فیکو  هلفاک ؟ هَّللا  نم  عّیضی  فیک 
(3) حلصی .  اّمم  رثکأ 

؟ تسوا لیفک  دنوادخ  هک  یسک  دوش ، یم  عیاض  هنوگچ 

ار وا  دنوادخ  ددنبب ،  لد  ادخ  ریغ  هب  سک  ره  تسوا ! بیقعت  وج و  تسج و  رد  دنوادخ  هک  یـسک  دنک  یم  ادـیپ  تاجن  هنوگچ  و 
 . دراذگاو نآ  هب 

 . دوش یم  رتشیب  شحالصا  زا  وا  يراکبارخ  دهد ،  ماجنا  ار  يراک  شناد  نودب  سک  ره 

هک هنوگ  نامه  دشاب ،  یم  ناشتداهش  تافو و  زا  هیانک  دیاش  هناگتشه »  » بورغ زا  روظنم  دیامرف :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  - 1
زا هیاـنک  بیرغت »  » و دنتـسه .  روـهظ  ضرعم  رد  هک  نیا  اـی  تـسا .  ناراوـگرزب  نآ  روـهظ  زا  هیاـنک  هناـگ » هـس  قیرـشت   » زا روـظنم 
 . دنتسه عقاو  یبرغ  شخب  رد  قارع  هب  تبسن  اهرهش  نیا  هک  تسا ،  برثی  زاجح و  ياهرهش  رد  ناشتدالو  ای  نانآ  بلاغ  تنوکس 

 . 325/49 ح 7 راونألا :  راحب  50 و51 ،  رثألا :  بضتقم  - 2
 . 364/78 ح 5 راونألا :  راحب  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1854 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  بقانم  مهدزاود : شخب 

هراشا

 ، ناشخرد رون  مهد ،  ياوشیپ  بقانم  لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

يراوگرزب هوکش و  تمارک ،  فرش ،  بحاص  نابات  هام 

هیلع هَّللا  تاولص  يداه  ماما  دّمحم ،  نب  ّیلع  ترضح 

-----------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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یم ناگدرم ،  ندرک  هدـنز  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تازجعم  شخب  رد  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد  يربط   - 1  / 1116
 : دسیون

هیده وا  هب  رزخ  هیحان  زا  مالغ  هاجنپ  يزور  مدوب ، لّکوتم  نانابرد  زا  یکی  نم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  نوطلب  نب  میهاربا 
 . میامن راتفر  ییوکین  هب  نانآ  اب  هتفرگ و  لیوحت  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  وا  دش ،

رد ترـضح  یتقو  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هاگان  هک  مدوب  لّکوتم  راـبرد  رد  نم  يزور  تشذـگ ، ارجاـم  نیا  زا  لاـسکی 
 . میامن سلجم  دراو  ار  نامالغ  هک  داد  روتسد  نم  هب  لّکوتم  تسشن ، دوخ  هاگیاج 

 . دنداتفا هدجس  هب  یگمه  داتفا ،  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  ناشمشچ  هدش و  دراو  نانآ  یتقو  مدومن ،  ارجا  ار  وا  روتسد  نم 

ناهنپ هدرپ  تشپ  داد و  تکرح  ناشک  ناشک  ار  دوخ  یتحاران ) زا   ) دنک و لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  دید ، ار  هنحص  نیا  لّکوتم  نوچ 
 . دش جراخ  رابرد  زا  تساخرب و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هاگنآ  دش ،

نیا نوطلب !  يا  وت  رب  ياو  تفگ : دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  دومرف ، كرت  ار  سلجم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  هّجوتم  لّکوتم  یتقو 
؟  دنداد ماجنا  نامالغ  هک  دوب  يراتفر  هچ 

؟ مناد یمن  نم  ادخ ! هب  دنگوس  متفگ :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.سرپب نانآ  زا  تفگ :

؟ دیدرک هک  دوب  يراک  هچ  نیا  مدیسرپ : نامالغ  زا  نم 

یم هضرع  ام  يارب  ار  نید  دـنام و  یم  ام  رانک  زور  هد  دـیآ و  یم  ام  دزن  لاس  ره  تشاد ،  روضح  اـجنیا  رد  هک  ییاـقآ  نیا  دـنتفگ :
 . تسا ناناملسم  ربمایپ  نیشناج  وا  دنک ،

.مناسرب لتق  هب  هدنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  نامالغ  همه  داد  روتسد  دش ، ربخ  اب  نایرج  نیا  زا  لّکوتم  یتقو 

 )!!( متشک ار  اهنآ  همه  هدرک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  زین  نم 

ارم یتقو  دـنک ، یم  هاگن  نم  هب  هداتـسیا و  برد  رانک  شمداخ  مدـید  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدـخ  ناـهاگماش 
! وش دراو  تفگ : تخانش 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  هتسشن ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  مدید  مدش ، دراو  نم 

؟ دندرک هچ  نامالغ  نآ  اب  نوطلب ! يا 

.دنتشک ار  اهنآ  همه  ادخ ! هب  دنگوس  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

؟ دنتشک ار  اهنآ  همه  دومرف : ترضح 

! ادخ هب  دنگوس  يرآ ، مدرک : ضرع 

؟ ینیبب ار  اهنآ  يراد  تسود  ایآ  مهارت ؟ نأ  ّبحتأ  دومرف : ترضح 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

! وش دراو  هدرپ  تشپ  هک :  دومرف  هراشا  شکرابم  تسد  اب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

(1) دنتسه .  اهنآ  ندروخ  لوغشم  هک  تسا  ییاه  هویم  نانآ  ربارب  رد  دنا ،  هتسشن  نامالغ  نآ  همه  مدید  هاگان  مدش ،  دراو  نم 

مـشاه وبا  دـسیون : یم  اهگنـس ،  اـهگیر و  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تازجعم  شخب  رد  روبزم  هدنـسیون  زاـب   - 2  / 1117
: دیوگ يرفعج 

 ، نیدراو زا  يا  هّدع  لابقتسا  يارب  اّرماس  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  میالوم  هارمه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1858 
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 . 529 ح 1 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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نآ يور  شترـضح  ات  دـندرک  شرف  يرانک  ار  بسا  نیز  زادـنا  ریز  تهج ،  نیمه  هب  داتفا ، ریخأت  نانآ  دورو  میتفر ، رهـش  نوریب  هب 
.متسشن شترضح  ربارب  رد  هدمآ و  نییاپ  مبکرم  زا  زین  نم  دنیشنب ،

 . مدرک هلگ  یتسدگنت  زا  نم  دومرف ، یم  نخس  نم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

 : دومرف هدومن و  تیانع  نم  هب  ار  نآ  زا  یتشم  درک و  هراشا  دوب ، اجنآ  رد  هک  ییاهگیر  هب  شکرابم  تسد  اب  ترضح 

 . تیأر ام  متکاو  مشاهابأ !  ای  اذهب  عسّتإ 

 . نک ناهنپ  يدید  هچنآ  و  هدب ، تعسو  ار  دوخ  یگدنز  اهنیا  اب  مشاه ! ابا  يا 

 . تسا نازورف  شتآ  دننامه  هک  یخرس  يالط  مدید  مدرک  ّتقد  نوچ  مدروآ ، دوخ  اب  ار  نآ  میتشگرب  یتقو 

هدـیدن نیا  زا  رتهب  ییالط  تفگ : درک و  بوذ  وا  نک .  بوذ  نم  يارب  ار  شمـش  نیا  متفگ : مدرک و  توعد  ما  هناخ  هب  ار  يرگرز 
 . ما هدیدن  رت  تفگشاب  نیا  زا  يا ؟ هدروآ  اجک  زا  تسا ، گیر  لکش  هب  الط  نیا  ما ،

(1) دنا .  هدرک  هریخذ  ام  يارب  ام ،  نانزریپ  نیرید  راگزور  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  متفگ : وا ) هب  رما  نیا  نامتک  تهج  هب  )

 : دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 3  / 1118

هب مدیـسر ،  هنیدم  هب  یتقو  مدـش ،  فّرـشم  ّجـح  هب  زین  نم  دوب ، هدرک  رفـس  هّکم  هب  لّکوتم -  ناهدـنامرف  زا  یکی  اغب - »  » هک یلاس 
: دومرف مدرک ، مالس  دور ،  یم  اغب »  » لابقتسا هب  هدش و  بکرم  رب  راوس  شترضح  مدید  متفر ،  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم 

.ایب ام  اب  یهاوخ  یم  رگا 

هدروآ 673/2 ح 3 » جئارخلا :   » رد يدنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن  138/50 ح 22 .  راونألا :  راحب  532 ح 1 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1
 . تسا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1860 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_727_1
http://www.ghaemiyeh.com


728 ص :

 : دومرف دش و  شمالغ  هّجوتم  ترضح  میدیسر  رهش  نوریب  هب  یتقو  میدش ، جراخ  هنیدم  زا  مداتفا و  هار  هب  شترضح  هارمه  هب  نم 

؟ هن ای  دسر  یم  رکشل  لیاوا  نیبب  ورب 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ 

 . يآ دورف  ام  اب  مشاهابا ! يا  مشاهابأ ؛  ای  انب  لزنأ 

یم بقع  ییاـپ  وـلج و  ییاـپ  تلاـجخ  زا  مدیـشک و  یم  تلاـجخ  یلو  مسرپـب ، شترـضح  زا  يزیچ  متـساوخ  یم  مدـمآ ، دورف  نم 
.متشاذگ

يرگید رد  و  ریگب ،» : » هدش هتشون  شفورح  نیرخآ  رد  مدید  دیشک ، ار  نامیلس  رتشگنا  شقن  نیمز  يور  رد  شا  هنایزات  اب  ترـضح 
 . داد نم  هب  دنک و  ار  نآ  شا  هنایزات  اب  هاگنآ  شخبب .» : » هدش هتشون  یمّوس  رد  و  نک ،» نامتک  : » هدش هتشون 

 . دراد هرقن  لاقثم  دصراهچ  لداعم  هک  تسا  یصلاخ  هرقن  سمش  مدید  مدرک  هاگن  یتقو 

تلاجخ یلو  منک ،  تساوخرد  تترـضح  زا  متـساوخ  یم  مدوب ، دنمزاین  تخـس  هک  یتسار  هب  تیادف ! مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع 
 . دهد رارق  اجک  ار  شیوخ  تالاسر  هک  دناد  یم  ادخ  متخادنا ، یم  بقع  ولج و  مدیشک و  یم 

(1) میدرک . ) تکرح  و   ) هدش راوس  هاگنآ 

دیعـس  » مانب لّکوتم ،  نانابرد  زا  یکی  زا  دـیوگ :  یمع  روهمج  نب  دّـمحم  نب  نسح  تسا :  هدـمآ  عبنم  ناـمه  رد  زاـب   - 4  / 1119
: تفگ یم  هک  مدینش  ریغص »

مه هدیقع و  مه  و  متشگ ، وت  نارای  زا  زین  نم  نامثع ! ابا  يا  متفگ : وا  هب  متفر ،  دوب -  هعیش  هک  نابرد -  حلاص  نب  دیعـس  دزن  يزور 
 . مدش وت  مارم 

( . يوش ام  اب  هدیقع  مه  وت  هک  تسا  رود   ! ) تاهیه تفگ :

؟ هنوگچ تفگ :  متسه .  امش  نارای  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب  ارچ ،  متفگ :

 . 532 ح 2 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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 . منک لرتنک  هتفرگ و  رظن  تحت  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  مدرک  ادیپ  ّتیرومأم  لّکوتم  فرط  زا  متفگ : 

 . دیسر نایاپ  هب  شزامن  ات  مداتسیا  تسا ، زامن  لاح  رد  وا  مدید  متفر ، ترضح  نآ  هناخ  هب  دوخ  ّتیرومأم  قبط  نم 

: دومرف درک و  هراشا  شفیرش  تسد  اب  هدومن و  نم  هب  ور  درک  مامت  ار  شزامن  یتقو 

؛  بزعاو بهذإ  ًابرإ ، ًابرإ  عطقی  یّتح  نوعلملا ] -  لّکوتملا  يأ  رفعج - [  یّنع  ّفکیال  دیعس !  ای 

! نیزگ يرود  وا  زا  ورب  دوش ، هعطق  هعطق  هک  نیا  ات  دراد  یمنرب  نم  زا  تسد  نوعلم ] -  لّکوتم  ینعی  رفعج -[  نیا  دیعس ! يا 

، تسین فیـصوت  لباق  هک  تفرگ  ارف  ارم  دوجو  تشحو  بعر و  ناـنچ  مدـمآ ، نوریب  ترـضح  نآ  هناـخ  زا  تشحو  سرت و  اـب  نم 
؟  تسا ربخ  هچ  مدیسرپ  مدینش ،  ار ) یسک   ) گرم ربخ  هلان و  نویش و  يادص  مدیسر ،  لّکوتم  رابرد  هب  یتقو 

 . تسا هدش  هتشک  لّکوتم  دنتفگ :

(1) مدش .  دقتعم  ترضح  نآ  تماما  هب  هتشگرب و  دوخ  هدیقع  زا  مدید ) شترضح  زا  ار  هزجعم  نیا  یتقو  )

: دیوگ یلع  نب  دّمحم  نب  نسح  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 5  / 1120

یم سرت  زا  شندب  ياضعا  هک  یلاح  رد  دش ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  روضح  هب  نانک  هیرگ  یـصخش  اهزور  زا  یکی  رد 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیزرل 

دوخ نانابساپ  زا  یکی  هب  ار  وا  کنیا  تسا ،  هدومن  ریگتسد  هدرک و  امـش  زا  يوریپ  هب  مهّتم  ارم  دنزرف  مکاح  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 
روتسد هدرپس و 

 . 539 ح 3 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1862 
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.دننک شنفد  هوک  نامه  ریز  رد  هدرک و  پاترپ  هوک  نالف  يالاب  زا  ار  وا  هک  هداد 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

!؟ یهاوخ یم  هچ  وت 

.دهاوخ یم  شدنزرف  هب  تبسن  نابرهم  ردپ  کی  هچنآ  اقآ ! درک : ضرع 

 . هقارتفإ نم  بجعلاب  كربخیو  تیسمأ  اذإ  ًادغ  کیتأی  کنبإ  ّنإف  بهذإ ،  دومرف : 

 . دناسر دهاوخ  وت  هب  ار  يزیگنا  تفگش  ربخ  شیوخ  ییادج  دروم  رد  دیآ و  یم  تدنزرف  بش  ماگنه  هب  ادرف ،  ورب ،

لاح و نیرتهب  رد  شدنزرف  زور ، تاظحل  نیسپاو  رد  ادرف  دش ، صخرم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  روضح  زا  یلاحشوخ  اب  صخش  نآ 
؟ تسا هدش  هچ  منیبب  وگب  مدنزرف ! تفگ : دش و  لاحشوخ  شدنزرف  ندید  زا  يو  دمآ ، هفایق  نیرتابیز 

هک تشاد  ّتیرومأم  وا  میدوب ، اجنآ  لاح  ات  بشید  زا  ام  درب ، هوک  نالف  ياپ  هب  هدومن و  ریگتسد  ارم  نابـساپ  نالف  ناجردپ ! تفگ :
 . دیامن ترپ  دوب ، هدش  هدنک  هوک  نییاپ  رد  هک  يربق  هب  اجنآ  زا  هدرب و  هوک  يالاب  هب  ارم  حبص  ادرف  مینامب و  اجنآ  رد  ار  بشما 

اب هرفن  هد  هورگ  کی  هاگان  .مدرک  هیرگ  هب  عورـش  نم  دـندوب ، هتـشامگ  نم  ظـفح  تهج  هب  رومأـم  رفن  دـنچ  ّتیرومأـم ،  نیا  يارب 
نم هک  دندوب ،  هدومن  وبشوخ  ار  دوخ  وبشوخ  ياهرطع  اب  هدرک و  نت  رب  زیمت  كاپ و  ياهسابل  نانآ  دندیـسر ،  رـس  ابیز  ياه  هرهچ 

هدرک و نم  هب  ور  اهنآ  دـندید ، یمن  ار  اهنآ  تموکح  نارومأم  یلو  مدـید ،  یم  ار  اهنآ  نم  مدوب .  هدـیدن  ار  نانآ  دـننامه  لاـح  اـت 
؟  تسیچ يارب  سامتلا ] ییوگ و  هدوهیب  و   ] يربص یب  هیرگ و  همه  نیا  ینک )؟ یم  هیرگ  ارچ  : ) دنتفگ

نیا يالاب  زا  ارم  دـنهاوخ  یم  محر  یب  نارومأـم  نیا  هک  دـینیب  یمن  رگم  دـینیب ؟ یمن  ار  دـنلب  هوک  نیا  هداـمآ و  ِربق  نیا  رگم  متفگ :
باترپ ربق  نآ  هب  هوک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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؟ دننک منفد  اجنآ  رد  هدومن و 

ترپ هوک  نآ  زا  وت ،  ياـج  هب  دـنک ، ترپ  هوک  يـالاب  زا  ار  وت  دـهاوخ  یم  هک  ار  يدرف  نآ  اـم  رگا  .مینیب ) یم  ، ) ارچ دـنتفگ : اـهنآ 
؟  يوش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  مداخ  یناوت  یم  مییامن ، 

دایرف وا  دندیشک ، هوک  يوس  هب  هتفرگ و  ار  وا  دنتفر و  نابساپ  يوس  هب  هتـساخرب و  نانآ  لاح  نیا  رد  ادخ !  هب  دنگوس  يرآ ، متفگ :
باترپ اجنآ  زا  هدرب و  هوک  يالاب  هب  ار  وا  نانآ  دـندوبن ، هّجوتم  دندینـش و  یمن  ار  وا  يادـص  شناراـکمه  زا  نارومأـم  یلو  دز ؛ یم 

هّجض هیرگ و  هب  عورش  دندیود ،  شیوس  هب  هدش و  هّجوتم  شنارای  دیسر ، هوک  ياپ  هب  دش و  هعطق  هعطق  شیاهلـصفم  مامت  دندومن ،
 . دنتشادرب نم  زا  تسد  دندومن و 

نم رظتنم  هداتـسیا و  نوریب  نانآ  کنیمه  دـندروآ ، وت  دزن  نآلا  نیمه  هداد و  تاـجن  ناـنآ  تسد  زا  ارم  رفن  هد  نآ  و  متـساخرب ، نم 
 . موش لوغشم  افصاب  مرح  نآ  يرازگتمدخ  هب  هتفر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  هب  ات  دنتسه 

 . درک تکرح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  يوس  هب   ) وا هداد و ) هزاجا  شردپ  )

نآ یهورگ ،  هک  دیسر  ربخ  هک  تشذگن  يدنچ  داد ، شرازگ  ار  نایرج  و  دمآ ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  هب  تساخرب و  شردپ 
ربق نآ  رد  دنتساوخ  یم  هک  یناوج  نآ  دنا و  هدرک  نفد  ربق  نامه  رد  ار  وا  شنارای  هدرک و  باترپ  هوک  يالاب  زا  هتفرگ و  ار  نابساپ 

 . تسا هدرک  رارف  دننک ،  نفد 

: دومرف صخش  نآ  هب  دز و  يدنخبل  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ماگنه  نیا  رد 

؛  ملعن ام  نوملعیال  مّهنإ 

(1) دنناد .  یمن  نانآ  میناد ،  یم  ام  هک  ار  هچنآ 

هفاّرز مان  هب  لّکوتم  نانابرد  زا  یکی  میناوخ : یم  عبنم  نامه  رد  زاب   - 6  / 1121

( . فالتخا یکدنا  اب   ) 543 ح 3 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ریظن عقوم  نآ  ات  هک  تشاد  یّمات  تراهم  يزاب  هدبعـش  رد  وا  دمآ ، لّکوتم  دزن  ناتـسودنه  زا  زاب ، هدبعـش  يدرم  يزور  دیوگ :  یم 
ار مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زاب  هدبعش  نآ  طّسوت  تفرگ  میمصت  تشاد ،  تسود  ار  يزاب  هدبعش  زین  لّکوتم  دوخ  دوب ، هدشن  هدید  وا 

 . مهد یم  هزیاج  وت  هب  رانید  رازه  يزاس ،  هدنمرش  ار  وا  یناوتب  رگا  تفگ : درم  نآ  هب  تهج ، نیمه  هب  .دزاس  هدنمرش 

دندرتسگ و ار  اذـغ  هرفـس  دـش ،  هدامآ  سلجم  دـش ،  توعد  زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هداد و  بیترت  یـسلجم  میمـصت  نیا  يور 
ترضح پچ  تمس  دش ، امرف  فیرشت  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنتـسشن ، همه  راّضح  و  متـسشن ، وا  رانک  زین  نم  تسـشن ، لّکوتم 

 . تسشن یتشپ  نامه  رانک  زاب  هدبعش  دوب ، هدش  شقن  يریش  ریوصت  نآ  يور  هک  دوب  یتشپ  کی 

يراک زاب  هدبعش  درادرب ،  ینان  ات  درک  زارد  ار  شتسد  ترضح  یتقو  دندوب ،  هدرک  هدامآ  لبق  زا  هک  دوب  یکزان  ياه  نان  هرفس  رد 
زاب تشاذگ  یمّوس  نان  هب  تسد  درک ، ار  راک  نامه  درم ، نآ  زاب  درادرب  يرگید  نان  تساوخ  ترـضح  دـیرپ ، اوه  رد  نان  هک  درک 

 . دندیدنخ نیرضاح  دنارپ ،  اوه  هب  ار  نان  مه 

 : دومرف دز و  دوب ،  یتشپ  رد  هک  يریش  ریوصت  هب  ار  شکرابم  تسد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  عقوم ، نیا  رد 

! ریگب ار  درم  نیا  هیذخ ؛ 

 . تفرگ رارق  یتشپ  رد  تشگرب و  دوخ  قباس  ياج  نامه  هب  دیعلب و  ار  زاب  هدبعش  هدش و  نایامن  ریش  هاگان 

منک یم  تساوخرد  امش  زا  تفگ :  لّکوتم  دورب ، تساخرب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنتفر ، ورف  تریح  رد  راک  نیا  زا  نیرضاح  همه 
 . نادرگرب ار  درم  نیا  نیشنب و  هک 

 : دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

!؟  هَّللا ءایلوأ  یلع  هَّللا  ءادعأ  ّطلست  أ ]  ، ] اهدعب هارتال  هَّللاو ! 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ ینک یم  ّطلسم  وا  ناتسود  رب  ار  ادخ  نانمشد  ایآ  دومرف ) :  درک و  لّکوتم  هب  ور  هاگنآ   ) دید یهاوخن  ار  وا  رگید  مسق ! ادخ  هب 

(1) دشن .  هدید  نآ  زا  سپ  زین  درم  نآ  و  تفر ،  نوریب  سلجم  زا  دومرفب و  نیا  ترضح 

: دیوگ هماعد  وبا  دسیون : یم  بهذلا » جورم   » رد يدوعسم   - 7  / 1122

هب دیسر ، تداهش  هب  يرامیب  نامه  رثا  رد  تبقاع  هک  دوب  هدش  رامیب  مومسم و  متس  رهز  رثا  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یماّیا  رد 
 : دومرف ترضح  موش ،  صخرم  متفرگ  میمصت  تدایع  زا  سپ  یتقو  مدش .  بایفرش  شترضح  تدایع 

؟ میامن رورسم  داش و  ار  وت  یثیدح  اب  یهاوخ  یمن  يدرک ، ادیپ  نم  رب  یّقح  تدایع ، نیا  ببس  هب  هماعد ! ابا  يا 

.متسه امش  فطل  نیا  دنمزاین  قیاش و  ردق  هچ  نم  هک  یتسار  هب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ارچ ، مدرک : ضرع 

ترضح نآ  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  شردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  مردپ  دومرف :
نآ مالسلا ، هیلع  داّجس  ماما  شردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  شردپ  زا 
هک هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  شردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  زا  ترـضح 

.سیونب یلع ! ای  دومرف : نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ مسیونب هچ  مدرک : ضرع 

: سیونب دومرف :

 . هحکانملا هب  ّتلحو  ناسللا ،  یلع  يرج  ام  مالسإلاو  لامعألا ،  هتقّدصو  بولقلا ،  یف  ّرقو  ام  نامیإلا  میحرلا ،  نمحرلا  هَّللا  مسب 

مالسا .دیامن و  قیدصت  ار  نآ  صخش  راتفر  لامعا و  ددرگ و  راوتسا  اهلد  رد  هک  تسا  يزیچ  نامیا  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
.دوش لالح  جاودزا  نآ  ببس  هب  هتشگ و  يراج  نابز  رب  طقف  هک  تسا  نآ 

 . تسا هدش  لقن  203/2 ح 7 » میقتسملا :  طارصلا   » رد راصتخا  تروص  هب  تیاور  نیا  555 ح 15 .  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ای ثیدح  دنرتوکین ؟  ود  نیا  زا  کیمادک  مناد  یمن  ادـخ ! هب  دـنگوس  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  نم  دـیوگ : هماعد  وبا 
؟  نآ دنس  هلسلس 

: دومرف

 . رباک نع  ًارغاص  اهثراوتن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ءالمإو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّطخب  هفیحصل  اّهنإ 

يارب هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يالما  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  كرابم  طخ  هب  تسا  يا  هفیحـص  نیا  انامه 
.تسا (1) هدنام  راگدای  هب  کچوک  هب  گرزب  زا  ام  نادناخ 

: دسیون یم  جئارخلا »  » باتک رد  يدنوار  بطق   - 8  / 1123

يروشک و يرکـشل و  دارفا  زا  يا  هّدع  اب  مردپ  هارمه  هب  مدنارذگ ، یم  ار  یکدوک  نارود  دـیوگ : يولع  رتشا  نب  نسح  نب  دّـمحم 
مدرم همه  دـش  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یتقو  دوب  موسرم  میدوب ، لّکوتم  برد  رانک  ساّبع  ینب  بلاطوبا و  لآ  زا  یهورگ 

.دندش یم  هدایپ  بسا  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب 

شتفارـش هن  وا  هک  یلاح  رد  میوش ؟ یم  هدایپ  بکرم  زا  ناوج  نیا  رطاخ  هب  اـم  ارچ  تفگ : درک و  ضارتعا  رما  نیا  هب  دارفا  زا  یکی 
؟ تسا رتدنمشناد  ام  زا  هن  تسا و  رت  گرزب  ام  زا  یّنس  رطن  زا  هن  تسا و  رتشیب  ام  زا 

.دش میهاوخن  هدایپ  بکرم  زا  وا  مارتحا  هب  رگید  ادخ !  هب  دنگوس  يرآ ، دنتفگ : یگمه 

هدایپ يراوخ  یکچوک و  اب  دـیدید  ار  وا  یتقو  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ : اـهنآ  نخـس  ّدر  رد  هدرک و  ناـنآ  هب  ور  يرفعج  مشاـه  وبا 
.تشگ دیهاوخ 

هدایپ بکرم  زا  وا  مارتحا  هب  یگمه  داتفا  ترـضح  هب  ناشمـشچ  یتقو  دروآ ، فیرـشت  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تشذـگن  يرید 
.دندش

هک دیتشاد  میمصت  هک  دیدوبن  امش  رگم  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  مشاه  وبا 

 . نمض ح 22  208/50 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ دیدش هدایپ  هک  دش  هچ  دیوشن ؟ هدایپ  وا  مارتحا  هب  رگید 

(1) میدش .  هدایپ  اهبکرم  زا  رایتخا  یب  و  میتشادن ، ّطلست  نامدوخ  رب  ام  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : نانآ 

: دیوگ بتاک  یسیع  نب  دمحا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 9  / 1124

نم هب  امرخ  یتشم  هک  مدید  تسا ، هدیباوخ  ام  هناخ  رد  ییوگ  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوب هناد  جنپ  تسیب و  هک  دومرف  تیانع 

داد ناکسا  ام  هناخ  رد  ار  ترضح  نآ  امنهار  دمآ ، ام  ياتـسور  هب  امنهار  کی  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مدید  هک  تشذگن  يدنچ 
؟ يراک بلط  ام  زا  ردقچ  دیسرپ : نم  زا  يزور  تفرگ ،  یم  هفولع  نم  زا  داتسرف و  یم  ار  یصخش  زور  ره  و 

.مهاوخ یمن  لوپ  امش  زا  نم  متفگ :

؟ ینک مالس  وا  رب  يورب و  يولع  نیا  دزن  يراد  لیم  تفگ : وا 

.دیآ یمن  مدب  متفگ :

رگا دننک ، یم  یگدنز  امش  نارادتسود  نارای و  زا  يدایز  دارفا  اتسور  نیا  رد  مدرک : ضرع  هدش  بایفرش  شترضح  تمدخ  هب  نم 
: دومرف .منک  ناشراضحا  ناتروضح  هب  مناوت  یم  دییامرفب  روتسد 

 . دیهدن ماجنا  ار  راک  نیا  تسین ) مزال  )

 . مروایب ناتروضح  هب  يرادقم  دییامرفب ، هزاجا  رگا  میراد ، یلاع  بوخ و  ياهامرخ  عاونا  ام  مدرک : ضرع 

 . هنم ّیلإ  ثعبیس  ّهنإف  دئاقلا ،  یلإ  هلمحا  نکلو  ّیلإ ،  لصی  مل ]  ] ًائیش تلمح  نإ  دومرف :

.دروآ یم  ام  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  وا  هدب ، امنهار  نیا  هب  یلو  دسر ، یمن  نم  هب  يروایب  تدوخ  رگا 

ار شرتهب  عون  زا  زین  مدوخ  یلو  مداد ، امنهار  يارب  اهامرخ  عاونا  زا  نم 

 . 137/50 ح 20 راونألا :  راحب  675/2 ح 7 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تبحاص دزن  يراد  تسود  ایآ  تفگ : نم  هب  امنهار  مدرب ،  شتمدخ  هب  متشادرب و  هرک  زین  کچوک  فرظ  کی  هتشاذگ و  مبیج  رد 
؟ يورب

نم دراد ، رارق  ترـضح  ربارب  رد  يرادقم  مدوب ،  هداد  امنهار  هب  هک  ییامرخ  زا  مدید  مدـش ، فّرـشم  شروضح  هب  نم  .يرآ  متفگ :
 . متشاذگ شربارب  رد  مدوآ و  نوریب  مدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  يا  هرک  امرخ و  مه 

 : دومرف داد و  نم  هب  تشادرب و  ار  اهامرخ  نآ  زا  یتشم  ترضح 

 . كاندزل ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  كداز  ول 

 . میداد یم  رتشیب  مه  ام  دوب ،  هدرک  تمحرم  رتشیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا 

(1) دایز .  هن  مک و  هن  تسا  هناد  جنپ  تسیب و  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  نانچمه  مدید  مدرمش  ار  اهامرخ  یتقو 

دنک یم  لقن  دمحم  نب  میهاربا  بتاک  دنزرف  ییاد  ساّبعلا ، وبا  زا  يرـصب  دّمحم  وبا  تسا : هدـمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 10  / 1125
: دیوگ یم  و 

دروم نیا  رد  نم  دّمحم ! وبا  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  ساّبعلا  وبا  هک  میتفگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  دروم  رد  ام 
ار اه  نآ  متفرگ و  یم  هدروخ  ًادیدش  دـندوب  وا  تماما  هب  لیاق  هک  یناسک  نینچمه  مردارب و  هب  هراومه  و  متـشادن ، داقتعا  يزیچ  هب 

میدرک ادیپ  ّتیرومأم  لّکوتم  فرط  زا  هک  متفرگ  رارق  یهورگ  نایم  رد  يزور  هک  نیا  ات  مداد ، یم  مانـشد  نانآ  هب  هدومن و  تّمذم 
.مییامن راضحا  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ات 

هار هب  دش ، تکرح  رب  رارق  ّتیرومأم  قبط  میدیـسر  شروضح  هب  یتقو  میدش .  هنیدم  رهـش  دراو  هدرک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ام 
زا دوب ،  مرگ  یلیخ  اوه  یناتـسبات و  يزور  میدیـسر ، یلزنم  هب  هک  نیا  اـت  میدومن ، ریـس  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  اـهلزنم  و  میداـتفا ،

نآ رد  هک  میتساوخ  شترضح 

 . 153/50 ح 39 راونألا :  راحب  411/1 ح 16 ،  جئارخلا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . مییآ دورف  لزنم 

 . هن دومرف :

رد دش ، هریچ  ام  رب  یگنشت  یگنـسرگ و  تفای و  شیازفا  امرگ  میدوب ، هدیـشونن  هدروخن و  يزیچ  زونه  و  میدش ، در  لزنم  نآ  زا  ام 
، مینک تحارتسا  هک  يا  هیاس  هن  تشاد و  یبآ  هن  دش ، یمن  هدید  يزیچ  دوب ، يریوک  يارحص  هک  میدیسر  يا  هقطنم  هب  ام  لاح  نیا 

 . میدرک یم  هاگن  وا  هب  هتخود و  مشچ  ترضح  نآ  هب  یگمه  ام 

: دومرف درک و  ام  هب  ور  ترضح  لاح  نیا  رد 

؟  دیتسه هنشت  هنسرگ و  هک  منک  یم  نامگ  هدش ؟  هچ 

 . میا هدش  هتسخ  هک  یتسار  هب  ام ! ياقآ  يا  ادخ ! هب  دنگوس  يرآ ، میتفگ :

 . دیماشایب دیروخب و  دییآ و  دورف  اجنیا  رد  دومرف :

هیاس هن  و  دوب ،  فلع  بآ و  زا  يراع  هک  میدوب  يریوک  يارحـص  رد  ام  هک  ارچ  مدش ، تفگـش  رد  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  زا  نم 
 . یبآ همشچ  هن  مینک ، تحارتسا  نآ  هیاس  ریز  رد  ام  هک  یتخرد 

: دومرف ترضح  میدرک ، لّمأت  یمک  یتقو 

.دییآ دورف  هدش ؟ هچ  ار  امش 

یم يدایز  هورگ  هک  تسا  یگرزب  تخرد  ات  ود  مدـش ، هّجوتم  هاگان  دـنناباوخب ،  ار  اهبکرم  اـت  متـشاد  هگن  ار  هورگ  تعرـس  هب  نم 
يریوک عیـسو و  يا  هقطنم  هک  متخانـش  یم  ار  هقطنم  نآ  نم  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  و  دننک -  تحارتسا  اهنآ  هیاس  ریز  رد  دـنناوت 

 . تشاد یکنخ  اراوگ و  بآ  تسا و  يراج  نیمز  يور  رب  هک  مدش  یبآ  همشچ  هّجوتم  و  دوب - 

 . میدومن تحارتسا  میدروخ و  بآ  هدومن و  لیم  اذغ  میدرک ، قارطا  اجنآ  رد  هدمآ و  دورف  اهبکرم  زا  ام 

نآ رد  دندوب ، هدرک  روبع  اجنآ  زا  اهراب  هک  دندوب  یناسک  ام  نایم  رد  هّتبلا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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، متفر یم  ورف  رکف  هب  شترضح  دروم  رد  یتّدم  متسیرگن و  یم  ترضح  نآ  هب  ّتقد  اب  نم  درک ، روطخ  ملد  زا  ییاه  یتفگش  عقوم 
.دنادرگرب نم  زا  كرابم  يور  دومن و  مّسبت  ترضح  مدید  مدش ، هّجوتم  یتقو 

؟ تسا یتیصخش  هنوگچ  وا  هک  درک  مهاوخ  قیقحت  ًاعطق  مسق ! ادخ  هب  متفگ : مدوخ  اب 

هب گنس  ود  مدرک و  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ار  مریشمش  هتفر و  تخرد  تشپ  متـساخرب  مینک  تکرح  میتساوخ  یم  هک  ییاه  یکیدزن 
 . متفرگ وضو  زامن  يارب  هدومن و  ریهطت  ار  دوخ  هاگنآ  متشاذگ ،  نآ  يور  تمالع  ناونع 

: دومرف درک و  ام  هب  ور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

.يرآ میتفگ : دیدرک ؟ تحارتسا 

! دینک چوک  هَّللا ، مسب  دومرف :

ادـیپ مدوب ، هتـشاذگ  ناکم  نآ  رد  هک  یتمالع  نآ  متـشگرب  نم  میتفر ، هار  یتعاس  یتقو  میدرک ، چوک  هتـسب و  راـب  هقطنم  نآ  زا  اـم 
 ، یتخرد هن  دوب ،  هدیرفاین  يزیچ  ًالصا  هقطنم  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  ییوگ  دوبن ، بآ  همـشچ  ناتخرد و  نآ  زا  يربخ  یلو  مدرک ؛ 

! یتبوطر هن  يا و  هیاس  هن  یبآ ،  هن 

ترضح و نآ  ّتبحم  رب  ارم  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  هدومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  مناتـسد  هدش و  تفگـش  رد  هلأسم  نیا  زا  نم 
.مدناسر نانآ  هب  ار  مدوخ  هدومن و  تکرح  هلفاق  لابند  هب  هاگنآ  دیامن ، راوتسا  مدق و  تباث  شتخانش  وا و  هب  نامیا  رد  زین 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  مدیسر ، شترضح  تمدخ  یتقو 

؟ يدرک یسررب  سابعلا ! وبا  يا 

یب امـش  هطـساو  هب  مدوخ  شیپ  رد  نم  کنیا  یلو  متـشاد ؛  دیدرت  رما  نیا  رد  نم  هک  یتسار  هب  نم !  ياقآ  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 
 . متسه ترخآ  ایند و  رد  مدرم  نیرتزاین 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.صقنی الو  لجر  دیزیال  نومولعم  نودودعم (1)  مه  کلذک ،  وه  دومرف :

(2) دایز .  هن  دوش و  یم  مک  اهنآ  زا  یصخش  هن  هک  دنتسه  هدش  هتخانش  هدش و  هدرمش  دارفا  ام  نایعیش  تسا ، نینچ  يرآ ،

: دیوگ مثیه  نب  دّمحم  رتخد  همطاف ، دسیون : یم  نیدلا » لامک   » رد هرس  سدق  قودص  خیش   - 11  / 1126

وا ّدلوت  زا  هناخ  لها  همه  مدـید  دوب ،  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـنزرف  رفعج ، دـّلوت  عقوم  مدوب ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخ  رد  نم 
 . دوبن رورسم  لاحشوخ و  رما  نیا  زا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یلو  دنتسه ، رورسم  لاحشوخ و 

: دومرف دیتسین ؟ رورسم  لاحشوخ و  دولوم  نیا  رطاخ  هب  امش  ارچ  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

 . ًاریثک ًاقلخ  ّلضیس  ّهنإف  هرمأ ،  کیلع  نّوهی 

(4) دش (3) .  دنهاوخ  هارمگ  مدرم  زا  يدایز  هّدع  وا  طّسوت  هک  ارچ  دش ، دهاوخ  ناسآ  وت  رب  وا  رما 

 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ :  یلفون  دّمحم  نب  ّیلع   - 12  / 1127

 ، ابس نیبو  هنیب  امیف  ضرألا  هل  تقرخناف  هب  مّلکتف  دحاو ،  فرح  هنم  فصآ  دنع  ناک  اّمنإو  ًافرح ،  نوعبـسو  هثالث  مظعألا  هَّللا  مسإ 
یف ضرألا  هل  تطسب  ّمث  نامیلس ،  یلإ  هّریص  یّتح  سیقلب  شرع  لوانتف 

وت دنا و  هدش  هدرمش  دارفا  ام  نایعیش  ینعی :  دنا » هدش  هدرمش  دارفا  نانآ   » هک نیا  زا  روظنم  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 1
 . یتسه نانآ  زا  زین 

 . 156/50 ح 45 راونألا :  راحب  415/1 ح 20 ،  جئارخلا :  - 2
رد دومن ، تماـما  ياـعّدا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شردارب  زا  سپ  هک  تسا  باّذـک  رفعج  ناـمه  وا  هک  تسا  ینتفگ  - 3
 . دندش هارمگ  مدرم  زا  یهورگ  هلیسو  نیدب  ودشاب  یم  ماما  هادف ، ) انحاورا   ) يدهم ماما  ترـضح ، نآ  دنزرف  تسناد  یم  هک  یلاح 

( مجرتم )
 : هّمغلا فـشک  رد  یلبرا  ار  تیاور  نـیا  نمض ح 55 .  231/50 ح 5 و 176  راونألا :  راـحب  لیذ ح 2 ،   321/1 نیدـلا :  لامک  - 4

 . تسا هدرک  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 385/2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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 . بیغلا ملع  یف  هب  رثأتسا  ّلجوّزع  هَّللا  دنع  دحاو  فرحو  ًافرح ،  نوعبسو  نانثإ  هنم  اندنعو  نیع ،  هفرط  نم  ّلقأ 

وا نایم  نیمز  نآ ،  ندناوخ  اب  هک  دوب  فرح  کی  طقف  ایخرب  نب  فصآ  دزن  هک  تسا  فرح  هس  داتفه و  لاعتم  دـنوادخ  مظعا  مسا 
رتمک رد  نیا  و  دیدرگ ،  هدرتسگ  نیمز  هاگنآ  دروآ ، مالسلا  هیلع  ربمایپ  نامیلـس  دزن  ار  سیقلب  تخت  دش و  هدیدرونرد  ابـس  هکلم  و 

دنوادـخ دزن  نآ  فرح  کی  تسا و  فرح  ود  داتفه و  ام  دزن  رد  مظعا  مسا  نآ  زا  یلو  .تفرگ  تروص  نداهن  مهرب  مشچ  کی  زا 
(1) تسا .  هدیزگرب  شیوخ  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  هک  تسا  لاعتم 

: دیوگ بتاک  همیلس  تسا : هدمآ  بقانم »  » باتک رد   - 13  / 1128

مالـسلا امهیلع  دّـمحم  نب  ّیلع  دروم  رد  وت  هک  هنوگ  نآ  وت  اب  یـسک  تفگ : لّکوتم  هب  هسیره ،»  » هب بّقلم  لّکوتم  ياـبطخ  زا  یکی 
ار هدرپ  وا  دورو  يارب  هراومه  و  دـنیامن ، یم  تمدـخ  وا  هب  همه  دوش  یم  وت  هناخ  دراو  وا  یتقو  دـنک ، یمن  راتفر  ییامن ، یم  راـتفر 

 . دننز یم  رانک 

نب ّیلع  هک  داد  ربخ  یسک  دننزن ،  رانک  ار  هدرپ  هدرکن و  یتمدخ  ترـضح  نآ  يارب  رگید  هک  داد  روتـسد  نایرابرد  همه  هب  لّکوتم 
ماما هک  یتقو  دزن ،  رانک  شربارب  رد  ار  هدرپ  درکن و  تمدخ  ترضح  نآ  رب  یسک  سپ  دوش ،  یم  هناخ  دراو  مالـسلا  امهیلع  دّمحم 

 . دش نینچ  مه ،  جورخ  عقوم  دش و  دراو  ترضح  دز و  رانک  ار  هدرپ  هدیزو و  يداب  دش ،  دراو  مالسلا  هیلع  يداه 

(2) دنزب .  رانک  ار  هدرپ  وا  يارب  داب  مهاوخ  یمن  رگید  دینزب ، رانک  ار  هدرپ  وا  يارب  نیا  زا  سپ  تفگ : لّکوتم 

اه و همان  شلزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دنداد  شرازگ  لّکوتم  هب  دسیون : یم  بهذلا » جورم   » رد يدوعـسم   - 14  / 1129
شیارب مق  نایعیش  هک  تسا  ییاه  هحلسا 

 . نمض ح 55  176/50 راونألا :  راحب   ، 385/2 هّمغلا :  فشک  - 1
 . 203/50 ح 12 راونألا :  راحب   ، 406/4 بقانملا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دیامن مایق  لّکوتم  تموکح  تلود و  هیلع  رب  دراد  میمصت  وا  دنا و  هداتسرف 

ار هناخ  ياج  همه  هدروآ و  موجه  شترضح  هناخ  هب  هنابـش  نانآ  درک ، مازعا  ترـضح  هناخ  هب  ار  كرت  نارومأم  زا  يا  هّدع  لّکوتم 
نت رب  يا  هنیمـشپ  سابل  هتـسب و  دوخ  يور  هب  رد  هک  دـندید  یقاتا  رد  اهنت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  اهنآ  دـنتفاین ،  يزیچ  هدرک و  شیتفت 

 . تسا لوغشم  نآرق  زا  یتایآ  تئارق  لاعتم و  دنوادخ  تدابع  هب  هتسشن و  اه  هزیرگنس  اهگیر و  يور  رب  دراد و 

هب ور  میدـید  هک  نآ  زج  میتفاین ، يزیچ  يو  هناخ  رد  دـنتفگ : وا  هب  دـندرب و  لّکوتم  دزن  هب  لاح  نامه  اب  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
.دوب نآرق  تئارق  لوغشم  هتسشن و  هلبق 

تلـالج تبیه و  دـید  ار  ترـضح  یتـقو  دوب ، شتـسد  رد  یبارـش  ماـج  و  دوـب ، هتـسشن  هداد و  لیکـشت  یبارـش  سلجم  هک  لّـکوتم 
رد هک  یماـج  نیعل  نآ  داد ،  ياـج  شدوخ  راـنک  رد  دومن و  میظعت  هدرمـش و  گرزب  ار  وا  راـیتخا  یب  تفرگارف و  ار  وا  شترـضح 

.درک فراعت  ترضح  نآ  هب  دوب  شتسد 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

 . ینفعاف ّطق ،  یمدو  یمحل  رماخی  ام  هَّللاو ! 

 . ریذپب ارم  رذع  هدشن ، هتخیمآ  يزیچ  نینچ  اب  منوخ  تشوگ و  زگره  ادخ ! هب  دنگوس 

: دومرف ترضح  ناوخب ! يرعش  تفگ : هاگنآ  تشادرب ، وا  زا  تسد  تفریذپ و  ار  ترضح  رذع  لّکوتم 

 . مناوخ یم  رعش  مک  نم 

 . یناوخب دیاب  تفگ : 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  يداه  ماما 

مهسرحت لابجألا  للق  یلع  اوتاب 

للقلا مهعفنت  ملف  لاجرلا  بلُغ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مهلقاعم نم  ّزع  دعب  اولزنتساو 

اولزن امسئب  ای  ًارفح  اونکسأو 

مهنفد دعب  نم  خراص  مهادان 

للُحلاو ناجیتلاو  رواسألا  نیأ 

همّعنم ناک  یّتلا  هوجولا  نیأ 

؟ للکلاو راتسألا  برضت  اهنود  نم 

هلئاس نیح  مهنع  ربقلا  حصفأف 

لقتنت دودلا  اهیلع  هوجولا  کلت 

اوبرش دقو  ًارهد  اولکأ  ام  لاط  دق 

اولُکا دق  لکألا  دعب  مویلا  اوحبصأو 

اهنآ دنتـسناوتن  اه  هّلق  یلو  دندرک ؛ یم  يرادساپ  نانآ  زا  دـنمورین  نادرم  هک  یلاح  رد  دـندروآ  زور  هب  ار  بش  اههوک ،  ياه  هّلق  رب 
 . دنهد تاجن  گرم  رطخ  زا  ار 

هاـگیاج هچ  هب  دـنداد ،  ناـشیاج  روگ  ياـهیدوگ  رد  دـندش و  هدیـشک  نییاـپ  هب  شیوـخ  نما  ياـه  هاـگیاج  زا  تّزع  زا  سپ  ناـنآ 
 ! دندمآ دورف  يدنسپان 

؟  رخاف ياه  سابل  اه و  جات  اهدنبتسد ،  نآ  تساجک  دروآرب :  دایرف  يرگدایرف ،  دندش  نفد  اهروگ  رد  نانآ  هک  هاگنآ 

؟ دنتخیوآ یم  اه  هدرپ  اهنآ  رطاخ  هب  دندش و  هدیرورپ  تمعن  زان و  هب  هک  ییاه  هرهچ  نآ  تساجک 

 . دنور یم  هار  اهمرک  اه ،  هرهچ  نآ  رب  نونکا  دهد :  یم  خساپ  حیصف  نابز  اب  نانآ  ياج  هب  روگ 

.دنوش یم  هدروخ  ناشدوخ  کنیا  یلو  دندوب ،  لوغشم  ندیماشآ  ندروخ و  هب  يراگزور  نانآ 

، دـش رت  شمـشچ  کـشا  زا  شـشیر  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ  دـش و  بلقنم  دینـش ، ار  راعـشا  نیا  لّـکوتم  یتـقو  دـیوگ : یم  يوار 
مارتحا اب  ار  ترضح  نآ  درک و  میدقت  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  رانید  رازه  راهچ  لّکوتم  هاگنآ  دنتسیرگ ، زین  سلجم  رد  نارضاح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.دنادرگ زاب  شلزنم  هب 

: دسیون یم  نینچ  تیاور ،  نیا  همادا  رد  زنک »  » باتک رد  هللا  همحر  یکجارک 

(1) تخیر .  مهب  زور  نیا  رد  ششون  شیع و  سلجم  دز و  نیمز  رب  بارش  ماج  دش و  نوگرگد  دینش  ار  راعشا  نیا  لّکوتم  یتقو 

 . لیذ ح 24  211/50 راونألا :  راحب  - 1
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: دیوگ نوراه  نب  دمحا  : ) دسیون یم  میقتسملا » طارصلا   » باتک رد   - 15  / 1130

 . دیشک ههیش  راب  هس  بسا  ماگنه  نیا  رد  دسیونب ، يزیچ  ات  دمآ  دورف  بسا  زا  ترضح  مدوب )، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  نم 

: دومرف وا  هب  یسراف  نابز  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

 . درگرب هدومن و  طیاغ  لوب و  اج ، نالف  ورب 

 . دومن نینچ  بسا 

هب ور  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لاح  نیا  رد  مدرمـش ، گرزب  ار  رما  نیا  دومن و  هسوسو  ملد  رد  ناطیـش  مدوب ، هنحـص  نیا  دهاش  نم 
: دومرف درک و  نم 

 . نامیلسو دواد  یطعأ  اّمم  ربکأ  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هَّللا  یطعأ  اّمنإ  کیلع  مّظعیال 

امهیلع نامیلـس  دوواد و  ترـضح  هب  هچنآ  زا  رتـگرزب  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  يارب  دـنوادخ  هک  ارچ  رامـشن ، گرزب  ار  رما  نـیا 
(1) تسا .  هدومرف  تیانع  هداد ، مالسلا 

: دیوگ یناگرگ  دیزی  نب  حتف  دسیون : یم  هّمغلا » فشک   » باتک رد  یلبرا  یسیع  نب  ّیلع  ماقم ،  یلاع  دنمشناد   - 16  / 1131

، دوب قارع  مزاع  زین  ترـضح  نآ  مدـش ، رفـسمه  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  هار  رد  متفر ، یم  ناسارخ  يوس  هب  هّکم  زا  هک  یماگنه 
: دومرف یم  ترضح  هک  مدینش 

 . عاطی هَّللا  عاطأ  نمو  یقّتی ،  هَّللا  یقّتا  نم 

.درک دنهاوخ  تعاطا  وا  زا  نارگید  دیامن ، تعاطا  دنوادخ  زا  هک  ره  و  دیسرت ، دنهاوخ  وا  زا  نارگید  دسرتب ، ادخ  زا  سک  ره 

ترضح نآ  مدرک ، ضرع  مالس  هتفاتش و  شروضح  هب  موش ، بایفرش  شتمدخ  هک  متشاد  لیم  دمآ و  مشوخ  ترضح  مالک  نیا  زا 
نیتسخن متسشن  یتقو  منیشنب ، شرضحم  رد  هک  دومرف  هزاجا  داد و  ارم  مالس  خساپ 

 . 204/2 ح 12 میقتسملا :  طارصلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1877 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_743_1
http://www.ghaemiyeh.com


744 ص :

: دومرف هک  نیا  دومن  داریا  هک  ینخس 

 . قولخملا طخس  قلاخلا  هب  ّلحی  نأ  نقیأف  قلاخلا  طخسأ  نمو  قولخملا ،  طخسب  لابی  مل  قلاخلا  عاطأ  نم  حتف !  ای 

 ، هلاـنت نأ  ماـهوألاو  هکردـت ،  نأ  ّساوـحلا  زجعی  يذـّلا  قلاـخلا  فـصوی  ّینأو  هـسفن ،  هـب  فـصو  اـمب  اـّلإ  فصویـال  قلاـخلا  ّنإو 
 . هب هطاحإلا  نع  راصبألاو  هّدحت ،  نأ  تارطخلاو 

دروآ مشخ  هب  ار  راگدیرفآ  دنوادخ  سک  ره  و  دساره ، یمن  قولخم  ناگدـنب  مشخ  زا  دـشاب  راگدـیرفآ  ربنامرف  سک  ره  حـتف ! يا 
.دش دهاوخ  قولخم  ناگدنب  مشخ  راتفرگ  يزور  هک  دنادب  نیقی  هب  سپ 

هک يراگدیرفآ  دوش  یم  فیصوت  هنوگچ  درک ، فیصوت  ناوت  یمن  هدومن  فصو  ار  نتـشیوخ  هچنادب  زج  راگدیرفآ  هک  یتسار  هب 
.دنتسه ناوتان  وا  هب  هطاحا  زا  ناگدید  وا و  فصو  دح و  زا  اه  هشیدنا  وا ، هب  ندیسر  زا  ماهوا  وا ، كرد  زا  ساوح 

کیدزن ندوب  رود  نیع  رد  و  رود ، یکیدزن  نیع  رد  تسا ، رتالاو  نارگ  شیاتس  شیاتس  زا  رتارف ، ناگدننک  فیـصوت  فصو ، زا  وا 
: تـفگ ناوـت  یمن  هدروآ و  دوـجو  هـب  ار  یگنوـگچ  وا  تـسا ،  کـیدزن  شا  يرود  رد  رود و  شندوـب  کـیدزن  رد  وا  سپ  تـسا ،
یگنوگچ و ياراد  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  وا  هک  ارچ  تساجک ؟ تفگ : ناوت  یمن  هدومن و  داـجیا  هدـیرفآ و  ار  ناـکم  تسا ؟ هنوگچ 

.دشاب ناکم 

.تسالاو وا  تمظع  لالج و  سپ  دراد ، ییاتمه  هن  هدش و  هدییاز  هن  دراد و  يدنزرف  هن  تسا ، زیچ  همه  زا  زاین  یب  اتکی ، هناگی ، وا 

تفای و هار  ناوت  یمن  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تقیقح  هنک و  هب  هکلب  درک ، فصو  ناوت  یمن  ار  ادخ  يرآ ، 
دوخ یگدنـشخب  ءاطع و  رد  ار  وا  و  هدرک ، نیرق  شیوخ  كرابم  مان  اب  ار  ترـضح  نآ  ماـن  لـیلج ،  دـنوادخ  هک  ارچ  درک ، فصو 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هداد ،  رارق  دوخ  عیطم  شاداپ  دننامه  درب  نامرف  وا  زا  هک  ار  یسک  شاداپ  هدومن و  کیرش 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . (1) ِِهلْضَف » ْنِم  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  ّالِإ  اوُمَقَن  امَو  »

« . دنتخاس زاین  یب  شدوخ  لضف  زا  ار  نانآ  وا  لوسر  دنوادخ و  هک  ماگنه  نآ  زج  دنریگن  ماقتنا  نانآ  «و 

دروم نارطق  ياهـششوپ  شتآ و  تاقبط  نایم  رد  دـندز و  زاب  رـس  وا  ناـمرف  زا  هک  ار  یـصاخشا  نخـس  زا  لـقن  هب  رگید  ياـج  رد  و 
؛  (2) الوُسَّرلا » اَنْعَطَأَو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  انَْتَیلای  : » دنیوگ یم  دنباذع ، هجنکش و 

« . میدوب هدرک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  شاک ! يا  »

یم هک  اجنآ  دومن ؟ فصو  هدرک ، شربمایپ  تعاـطا  نورقم  ار  ناـنآ  تعاـطا  گرزب ،  دـنوادخ  هک  ار  یناـسک  ناوت  یم  هنوگچ  اـی 
: دیامرف

؛  (3) ْمُْکنِم » ِْرمَْألا  یلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهَّللا  اوُعیطَأ  »

« . ار رما  نابحاص  ار و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  »

« . دننادرگزاب نایاوشیپ  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  « ؛  (4) ْمُْهنِم » ِْرمَْألا  یلُوا  یلِإَو  ِلوُسَرلا  َیلِإ  ُهوُّدُر  َْولَو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

هب ار  اهتناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ  « ؛  (5) اِهلْهَأ » یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  رگید  دروم  رد  و 
«. دیهدب شنابحاص 

« . دیسرپب ناهاگآ  زا  دیناد  یمن  رگا  « ؛  (6) َنوُمَْلعَتال » ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْساَف  : » دیامرف یم  و 

 . انرمأل مّلسملا  نمؤملا  فصویال  کلذکف  لوتبلا ؛  دلوو  لیلخلا ،  و ]  ] لوسرلاو هلالج ،  ّلج  لیلجلا  فصویال  امک  حتف !  ای 

؛ دومن فصو  ناوت  یمن  ار  مالسلا  اهیلع  لوتب  يارهز  ترضح  نادنزرف  لیلخ و  و ]  ] ربمایپ گرزب ، دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  حتف ! يا 
 . دومن فصو  ناوت  یمن  تسام  رما  میلست  هک  ار  ینمؤم  هنوگ  نامه 

و نالیلخ ، نیرترب  ام ، لیلخ  ناربمایپ و  نیرترب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ام  ربمایپ  نیاربانب ، 

 . هیآ 74 هبوت ،  هروس  - 1
 . هیآ 66 بازحا ،  هروس  - 2

 . هیآ 58 83 59 ءاسن ،  هروس  - 3
 . هیآ 58 83 59 ءاسن ،  هروس  - 4
 . هیآ 58 83 59 ءاسن ،  هروس  - 5
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 . هیآ 43 لحن ،  هروس  - 6
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نیرت نیریش  نیرتهب و  نانآ  هینک  و  اهمان ، نیرترب  نانآ  كرابم  ياهمان  تسا ، ایـصوا  نیرت  یمارگ  ترـضح ، نآ  یـصو  نیـشناج و 
.تساه هینک 

ام جاودزا  رب  نوگمه  زج  رگا  دوبن و  ام  اب  ینیشنمه  ناوت  ار  یسک  دننکن ، ینیشنمه  ام  اب  نوگمه ، دارفا  زج  هک  دوب  نیا  رب  رارق  رگا 
.دوبن ام  اب  جاودزا  يارای  ار  یسک  دوبن ،

زا ناـنآ  نیرت  هدنـشخب  يراـبدرب ، ملح و  تهج  زا  ناـنآ  نیرتـگرزب  ینتورف ، عضاوت و  تهج  زا  مدرم  نیرت  عـضاوتم  ناـنآ  يرآ )، )
ثرا هب  ار  اهنآ  شناد  راوگرزب ،  ود  نآ  نانیشناج  دنتـسه .  هاگهانپ  تهج  زا  نانآ  نیرت  مکحم  و  يدنمتواخـس ، شـشخب و  تهج 

.دیامن هدنز  نانآ  یگدنز  هب  دناریمب و  نانآ  گرم  هب  ار  وت  دنوادخ  وش ، نانآ  میلست  نادرگرب و  نانآ  رب  ار  رما  سپ  .دنا  هدرب 

.دنک تمحر  تیادخ  یصخرم ، یهاوخ  یم  رگا  دومرف : هاگنآ 

 . دومرف متیانع  باوج  مدرک ، مالس  هتشگ ، بایفرش  شتمدخ  زور  نآ  يادرف  مدش ، صخرم  شرضحم  زا  نم  دیوگ : حتف 

: دومرف مسرپب ؟ هدومن ، لوغشم  دوخ  هب  ارم  بشید  زا  هک  یشسرپ  دییامرف  یم  هزاجا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

شاب راوتسا  تشسرپ  رد  نک و  حیحصت  ار  تا  هیرظن  سپ  میوگ ، یمن  خساپ  متساوخ ، رگا  مهد و  یم  حیضوت  متساوخ  رگا  سرپب ،
دای هک  ارچ  يزادـنا ، تمحز  رد  ار  وگخـساپ  دوخ و  هک  نکم  هبتـشم  لکـشم و  ار  شـسرپ  نک و  شوگ  خـساپ  هب  مامت ،  ّتقد  اب  و 

.دنا هدش  هتشاد  زاب  بیرف  شغ و  زا  و  دنتسه ، تحیصن  هب  رومأم  ود  ره  دنکیرش و  تیاده  دشر و  رد  هدنریگ  دای  هدنهد و 

 . لوسر نم  یضترا  نم  ّالإ  ًادحأ  هبیغ  یلع  رهظی  مل  هَّللا  ّنإ  كأبنأ ،  ملاعلا  ءاش  نإف  کتلیل  كردص  یف  جلتخا  يّذلا  اّمأو 

هعم نوکی  هّجح  نم  هضرأ  ولخت  اّلئل  هیلع  هَءایـصوأ  علّطا  دقف  لوسرلا  هیلع  علّطا  ام  ّلکو  ملاعلا ،  دنع  ناک  لوسرلا  دنع  ناک  ام  ّلکف 
 . هتلادع زاوجو  هتلاقم ،  قدص  یلع  ّلدی  ملع 
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بیغ ملع  زا  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  ارچ  دزاس ،  یم  هاـگآ  نآ  زا  ار  وت  دـهاوخب ، ماـما  رگا  هدیـسر  وت  رکف  هب  بشید  هک  هچنآ  یلو 
 . تسا (1) هدیزگرب  هک  ار  یناگداتسرف  زج  هدومرفن  هاگآ  شیوخ 

ات دنتـسه ، هاگآ  زین  وا  نانیـشناج  ایـصوا و  تسا  هاـگآ  ربماـیپ  هک  يزیچ  ره  زا  تسه و  زین  ماـما  دزن  تسه ، ربماـیپ  دزن  هچ  ره  سپ 
.تسوا تلادع  زاوج  وا و  راتفگ  قدص  رگنایب  هک  تسا  یشناد  ياراد  هک  یتّجح  دنامن ، یلاخ  امنهار  تّجح و  زا  وا ،  نیمز  هکنآ 

ربخ وت  هب  هک  یتاعوضوم  دروم  رد  دنک و  هسوسو  متفگ  وت  هب  هچنآ  رد  دیامن و  هابتشا  راتفرگ  ار  وت  دهاوخب  ناطیـش  دیاش  حتف ! يا 
یتاماقم نینچ  ياراد  نانآ  منک  نیقی  رگا  ییوگب : دیامن و  فرحنم  میقتسم  طارـص  ادخ و  هار  زا  ات  دزادنیب ، دیدرت  کش و  هب  مداد 

.دنتسه نایادخ  نانآ  سپ  دنتسه 

، دـنراد تبغر  وا  هب  نتورف و  عضاوتم و  وا  ربارب  رد  دنتـسه ، لاعتم  دـنوادخ  رادرب  نامرف  هتفای و  شرورپ  هدـیرفآ ،  ناـنآ  هَّللا ! ذاـعم 
 . زاس نک  هشیر  مداد ،  دای  هچنآ  اب  ار  وا  دومن  هسوسو  ار  وت  اه  هسوسو  هنوگ  نیا  اب  ناطیش  یتقو 

رد وا  يدرب ، نیب  زا  تاحیضوت  نیا  اب  ار  نوعلم  ناطیـش  هسوسو  يدومن و  لح  ار  ملکـشم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  دیوگ : حتف 
.دیتسه نایادخ  امش  هک  دوب  هدومن  هسوسو  نم  لد 

: دومرف یم  هدجس  رد  تشاذگ و  هدجس  هب  رس  دینش ، نم  زا  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یتقو  دیوگ : حتف 

؛  ًاعضاخ ًارخاد  یقلاخ !  ای  کل  ًامغار 

 . متشاذگ كاخ  هب  رس  ینتورف  اب  مداتفا و  كاخ  هب  وت  يارب  نم  اراگدیرفآ !

 . دیسر نایاپ  هب  بش  هک  نیا  ات  دوب  لاح  نیا  رد  هتسویپ  ترضح 

يررـض مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  يزادـنیب ، تکاله  هب  ار  نارگید  هدـش و  كاله  هک  دوب  کـیدزن  حـتف ! يا  دومرف : هاـگنآ 
زا يدارفا  هک  عقوم  نآ  رد  دیسرن 

؛ » ٍلوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالإ  ًادَـحَأ ×  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   : » دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  هب  هراـشا  - 1
هروس تسا . » هدـیزگرب  ار  نانآ  هک  شناگداتـسرف  زج  دزاس ؛  یمن  هاگآ  شبیغ  رارـسا  رب  ار  سک  چـیه  سپ  تسوا ،  بیغ  ياناد  »

هیآ 26 و 27 ّنج ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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يادـخ يوش ، صخرم  یناوت  یم  یهاوخ  یم  رگا  دندیـسر ، تکاله  هب  ترـضح ) نآ  دروم  رد   ) ناـشلطاب دـیاقع  تهج  هب  اراـصن 
.دنک تتمحر 

هب تبسن  دوب و  هدومن  عفد  نم  زا  ار  ناطیش  ياه  هسوسو  دنوادخ  هک  ارچ  مدش ، صخرم  شرضحم  زا  یلاحـشوخ  اب  نم  دیوگ : حتف 
.مدومن یم  ساپس  دمح و  ار  يادخ  رما ، نیا  رطاخ  هب  و  مدوب ، هدرک  ادیپ  یبوخ  تخانش  ناراوگرزب  نآ 

يرادـقم شربارب  رد  دوب ، هداد  هیکت  ترـضح  نآ  مدـش ، بایفرـش  ترـضح  نآ  روـضح  هب  يرگید  لزنم  رد  ترفاـسم ، نیا  رد  نم 
دروخب و يزیچ  دـیابن  ماـما  هک  دومن  هسوسو  ارم  ناطیـش  راـب  نیا  دومن ، یم  طوـلخم  ار  اـهنآ  ترـضح  نآ  هک  دوـب ، هتـشرب  مدـنگ 

 : دومرف ترضح  درک ، روطخ  منهذ  زا  رما  نیا  هک  نیمه  .تسین  ریذپ  تفآ  ماما  تسا و  تفآ  نیا  هک  ارچ  دماشایب !

یمـسج ره  دنتفر ، یم  هار  اهرازاب  رد  و  دندیماشآ ، یم  دندروخ و  یم  نانآ  میا ، هتفرگ  وگلا  هوسا و  ناربمایپ  زا  ام  .نیـشنب  حتف ! يا 
ینوزف و لباق  زگره  تسین و  دودحم  هدماین ،  دیدپ  وا  تسا ، ماسجا  هدنروآ  دیدپ  وا  هک  ارچ  قزار ؛ راگدیرفآ  زج  تساذغ  دنمزاین 
هن هداز و  هن  هک  تسا  يزاـین  یب  اـتکی و  هناـگی ، وا  .تسا  هّزنم  كاـپ و  هتفاـی  بیکرت  ماـسجا  تاذ  هچنآ  زا  وا  تاذ  تسین ، یتساـک 

.دراد ییاتمه  هن  هدش و  هدییاز 

هچنآ زا  تسا و  نابرهم  فوؤر و  هاـگآ ،  ناد ، هتکن  اـناد ،  اونـش ،  وا  تسا ،  ماـسجا  هدـنروآ  دوجو  هب  اـهزیچ و  هدـنروآ  دـیدپ  وا 
 . تسا گرزب  هّزنم و  كاپ و  تیاهن  یب  دنیوگ  یم  نارگمتس 

زا هدنروآدیدپ  هدـش و  هدـیرفآ  زا  راگدـیرفآ  هتفای و  شرورپ  زا  راگدرورپ  زگره  دوب ، دوش ، یم  فصو  هک  نانچنآ  دـنوادخ ، رگا 
هک ارچ  هدروآ ،  دوجو  هب  ار  ءایشا  هتشاذگ و  قرف  هدروآ  دیدپ  هک  یمسج  وا و  نایم  دنوادخ )  ) یلو دش ، یمن  هتخانـش  هدمآدیدپ ،

(1) تسین .  يدوجوم  چیه  هیبش  وا  دوش و  هدید  هک  تسین  وا  هباشم  يزیچ 

 . 177/50 ح 56 راونألا :  راحب   ، 386/2  - 388 هّمغلا :  فشک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مهدزاود شخب  نایاپ 

هراشا

 : مرب یم  نایاپ  هب  بلطم  ود  اب  ار  شخب  نیا  کنیا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياثر  رد  يرمیص  �هدیصق  تسخن :  بلطم 

نآ نایرج  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  زا  هراکملا » دقع  هئامسأب  ّلحت  نم  ای   » ياعد مّود :  بلطم 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياثر  رد  يرمیص  �هدیصق  تسخن : بلطم 

: مرب یم  نایاپ  هب  بلطم  ود  اب  ار  شخب  نیا  کنیا 

هک هدورس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامیالوم  يراوگوس  اثر و  رد  يا  هدیصق  يرمیص ، حلاص  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  تسخن : بلطم 
نیتسخن هدمآ ، بضتقملا »  » باتک رد  هدیصق  نیا  تسا ،  هتفگ  تیزعت  تیلست و  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نآ ، نمـض  رد 

: تسا نینچ  هدیصق  نیا  تیب 

اهلاقثأ عزج  نم  تجرخأو  اهلازلز *** ***  تلزلز  ًانزح  ضرألا 

ار شنیگنس  ياهراب  تبیصم ،  نیا  دایرف  زا  دیزرل و  تّدش  هب  هودنا  نزح و  تّدش  زا  نیمز  یگرزب ،  تبیصم  نینچ  زا  هک  یتسار  هب 
 . دروآ نوریب 

نیا درب و  یم  نایاپ  هب  مالسلا -  هیلع  يدهم  ماما  نانآ -  نیرخآ  اب  هدرمش و  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  کی  کی  رعاش  هاگنآ 
: دیوگ هک  هدوب  ترضح  نآ  تدالو  زا  شیپ 

اهکلف یف  تلفأ  موجن  رشع 

اهلاثمأ انل  هَّللا  علطیو 

دّمحم یبأ  يداهلا  نسحلاب 

اهلامآ يدهلا  عایشأ  كردت 

هعولط یجتری  نم  هدعبو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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اهلاوج الفلا  باّوج  ّلظی 

یّتلا ّقحلا  لّوطملا  نیتبیغلا  وذ 

اهلاطتسا نم  هَّللا  لبقیال 

هرشع يدحإ  نامحرلا  ججح  ای 

اهلآم (1) اهرشع  یناثب  تلآ 

 . دنک یم  راکشآ  ام  يارب  ار  اهنآ  دننامه  دنوادخ  و  درک ؛ بورغ  تماما  نامسآ  رد  هک  يا  هراتس  هد 

یم ناشیاهوزرآ  هب  تیاده  ِناوریپ  وا ،  هلیـسو  هب  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دّمحم  یبا  ترـضح  رگتیاده ،  ماما  نانآ ) نیمهدزای  )
 . دنسر

 . دیامن یم  یگدنز  نیمز  توافتم  طاقن  رد  هک  دور  یم  يرگید  هراتس  عولط  دیما  وا ،  زا  سپ 

یهاتوک وا  رما  نیا  رد  یسک  رگا  هک  تسا ،  قح  ینالوط  تبیغ  ود  ياراد  وا 

 . نمض ح 26  214/50 راونألا :  راحب  52 و 53 ،  بضتقملا :  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . دریذپ یمن  وا  زا  دنوادخ  دنک ، 

.دیسر دیهاوخ  اهوزرآ  هب  ججح  نیمهدزاود  هب  هک  نامحر !  دنوادخ  هناگ  هدزای  ياه  تّجح  يا 

نآ نایرج  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  زا  هراکملا » دقع  هئامسأب  ّلحت  نم  ای   » ياعد مّود : بلطم 

: دیوگ یم  یمقلا  هزمح  نب  عسی  دسیون : یم  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس  ردقلا ، لیلج  دّیس  مّود :

 . تسوت دروم  رد  یتخس  هدنورپ  تفگ : نم  هب  یساّبع  مصتعم  ریزو  هدعسم ، نب  ورمع 

ار ملاوما  هدش و  هتشک  مدیـسرت  هدش و  كانمیب  دوخ  ناج  رب  نم  دنتـسب ، ریجنز  لغ و  اب  هدرک و  ینادنز  ریگتـسد و  ارم  نانآ  هاگنآ 
يداه ماما  میاقآ  هب  ار  نایرج  نیا  يا  همان  یط  تهج ، نیمه  هب  .دـنوش  ریقف  نم  زا  سپ  مناگدـنامزاب  نادـنزرف و  دـنیامن و  هرداصم 

.دنیامن لح  ارم  لکشم  هک  متساوخ  شترضح  زا  .مدرک و  هوکش  ترضح  نآ  هب  هتشون و  مالسلا  هیلع 

: دومرف موقرم  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  میالوم 

شیاین تاملک  نیا  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  ناوخب و  مسیون  یم  وت  يارب  هک  ار  ییاـعد  نیا  تسین ، یّمهم  زیچ  تسین و  وت  يارب  یـسرت 
دّمحم لآ  هک  تسا  ییاعد  نیا  هک  ارچ  دـهد ، رارق  یـشیاشگ  وت  راک  رد  هداد و  تاجن  ار  وت  يدـش  التبم  هچنآ  زا  يدوز  هب  اـت  نک 

 . دنناوخ یم  یگنتلد  رقف و  ماگنه  نانمشد و  ندش  راکشآ  الب و  ندمآ  دورف  ماگنه  هب  مالسلا  مهیلع 

 ! ادخ هب  دنگوس  مدرک ، دوب ، هتـشون  نم  يارب  میالوم  هک  ییاعد  ندناوخ  هب  عورـش  نم  هک  دوب  زور  يادتبا  دـیوگ :  هزمح  نب  عسی 
 . دهاوخ یم  ار  وت  ریزو  تفگ :  دمآ و  رومأم  هک  دوب  هتشذگن  زور  زا  یلیخ  زونه 

روتـسد هاگنآ  دندرک ، زاب  نم  زا  ریجنز  لغ و  داد  روتـسد  دز و  يدنخبل  داتفا  نم  هب  شمـشچ  یتقو  متفر ، ریزو  دزن  متـساخرب و  نم 
 . ندومن یهاوخ  رذع  ندرک و  تبحص  نم  اب  درک  عورش  دناشن و  دوخ  رانک  رد  ارم  دندروآ ، نم  يارب  يرخاف  سابل  داد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نم رظن  تحت  هک  يا  هقطنم  نامه  هب  ارم  هاگنآ  .درک  ییاریذـپ  نم  زا  هجو  نیرتهب  اب  داد و  سپ  دوب  هتفرگ  نم  زا  هک  یلاوما  همه  وا 
.دوزفا نآ  هب  زین  ار  يرگید  شخب  داتسرف و  دوب 

: تسا نینچ  دوب ، هتشون  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  میالوم  هک  ییاعد 

ّلحم یلإ  جرخملا  قیـض  نم  ماظعلا  هئامـسأب  یعُدی  نم  ایو  دئادشلا ،  ّدح  هرکذب  ّلُفی  نم  ایو  هراکملا ،  دـقع  هئامـسأب  ّلحت  نم  ای  »
یهف ءایـشألا ،  كرکذ  یلع  تضمو  ءاـضقلا ،  کـتعاطب  يرجو  بابـسألا ،  کـفطلب  تبّبـستو  باعـصلا ،  کتردـقب  ّتلذ  جرفلا ، 

 . هرجزنم کیحو  نود  کتدارإبو  هرمتؤم ،  کلوق  نود  کتّیشمب 

رمألا نم  یب  لزن  دقو  تفشک ،  ام  ّالإ  اهنم  فشکنیالو  تعفد  ام  ّالإ  اهنم  عفدنیال  تاّململل ،  عزفملا  تنأو  تاّمهملل ،  ّوجرملا  تنأو 
امل ردـصُم  الف  ّیلإ ،  هتهّجو  کناطلـسبو  کلذ ،  ّیلع  تدروأ  کتردـقبو  هلمح ،  ینـضهب  ام  هنم  یب  ّلـحو  هلقث ،  ینحدـف  دـق  اـم 

ّالإ تلذـخ  نمل  رـصان  الو  تحتف ،  امل  قلغم  الو  تقلغأ ،  امل  حـتاف  الو  تهّجو ،  امل  فراص  الو  ترّـسع ،  امل  رّـسیم  الو  تدروأ ، 
 . کلْوَطب جرفلا  باب  یل  حتفاو  دّمحم .  لآو  دّمحم  یلع  ّلص  تنأ ، 

کندل نم  یل  بهو  کتلأس ،  امیف  عنصلا  هوالح  ینقزراو  توکش ،  امیف  رظنلا  نسح  ینلنأو  کلوحب ،  ّمهلا  ناطلـس  یّنع  فرـصاو 
امب تقض  دقف  کتّنس ،  لامعتـساو  کضئارف ،  دهاعت  نع  مامتهإلاب  ینلغـشت  الو  ًائینه ،  ًاجرخم  كدنع  نم  یل  لعجاو  ًاّیِحَو ،  ًاجرف 

 ، یب کلذ  لعفاف  هیف ،  تعقو  ام  عفدو  هب ،  تیُلب  ام  فشک  یلع  رداقلا  تنأو  ًاعزج ،  ّیلع  ثدـح  ام  لمحب  تألتماو  ًاعرذ ،  یب  لزن 
(1) نیملاعلا .  ّبر  ای  نیمآ  نیمحارلا ،  محرأ  ای  رداق  تنأف  میرکلا ،  ّنملا  اذو  میظعلا ،  شرعلااذ  ای  کنم ،  هبجوتسم  ریغ  تنک  نإو 

 . و 229/95 ح 27 ثیدح ) زا  یشخب   ) 224/50 ح 12 راونألا :  راحب   ، 324  - 326 تاوعدلا :  جهم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ياهمان هک  نآ  يا  دور ،  یم  نیب  زا  اهیتخـس  وا  دای  اب  هک  نآ  يا  و  دـبای ،  یم  شیاشگ  وا  ياهمان  اب  اهیراوگان  هرگ  هک  ییادـخ  يا 
یم زاس  ببـس  وت  فطل  هب  بابـسا  مار و  وت  يورین  هب  اهیتخـس  دوش .  یم  هدناوخ  شیاشگ  يوس  هب  تّدش  زا  جورخ  يارب  شگرزب 

نودـب وت  تساوخ  دّرجم  هب  یهاوخب  هچ  ره  سپ  ددرگ ،  یم  اضما  وت  دای  هب  اهزیچ  و  ددرگ ،  يراج  وت  تردـق  هب  اضق  و  دـندرگ ، 
 . دتسیا زاب  وت  یحو  نودب  تا  هدارا  دّرجم  هب  دریذپ و  ماجنا  تنامرف 

چیه ینک و  عفد  وت  هک  نآ  زج  دور  یمن  نیب  زا  یجنر  درد و  چـیه  یتسه ،  اهیناشیرپ  يارب  هاگهانپ  ناهج و  تاّـمهم  يارب  دـیُما  وت 
لّمحت لباق  نآ  ینیگنس  هک  هداد  خر  يا  هثداح  نم  يارب  هک  یتسار  هب  ییامن ،  فرطرب  وت  هک  نآ  زج  دوش  یمن  فرط  رب  یتبیـصم 

اب يا و  هدروآ  دراو  نم  رب  تدوخ  تردـق  هب  وت  ار  نیا  هدـمآ و  نیگنـس  نم  رب  شلمح  هک  هدومن  دـمآ  شیپ  نم  رب  ناـنچ  تسین و 
لکـشم وت  هک  ار  هچنآ  و  درادرب ،  نایم  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  یـشاب  هدروآ  دراو  وت  هچنآ  سپ  هدروآ ،  ور  نم  رب  وت  ناـطلس 
هدنیاشگ يدنبب ،  وت  هک  ار  هچنآ  تسین و  يا  هدننادرگرب  يراد  لیـسگ  وت  ار  هچنآ  و  دـیامن ،  ناسآ  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  ینک 

رب تسین ،  وت  زج  يروای  ییامن  راوخ  وت  هک  ار  یسک  تسین و  نآ  نتسب  يارای  ار  یسک  ینک ،  زاب  وت  ار  هچنآ  تسین و  نآ  يارب  يا 
و نادرگرب ،  نم  زا  ار  هودنا  ّطلست  دوخ  يورین  اب  و  اشگب ،  نم  يارب  ار  شیاشگ  ِرد  تلضف  زا  و  تسرف ،  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و 

نم يارب  متـساوخ  وت  هاگرد  زا  هچنآ  رد  لمع  ینیریـش  و  اـمرف ،  تمحرم  ینیب  شوخ  مدومن  هوکـش  وت  يوس  هب  هچنآ  رد  نم  يارب 
اب ارم  و  هدب ،  رارق  اراوگ  يا  هراچ  نم  يارب  دوخ  هاگـشیپ  زا  نک و  تیانع  يروف  یـشیاشگ  نم  يارب  دوخ  هاگـشیپ  زا  نک و  يزور 
رد مراگدرورپ -  هدیـسر -  نم  هب  هچنآ  زا  هک  ارچ  نکم ،  ملوغـشم  وت  تاّبحتـسم  يریگراـکب  وت و  تاـبجاو  ماـجنا  زا  يراـتفرگ ، 

هدش نم  يراتفرگ  ثعاب  هک  ار  هچنآ  يرداق  وت  اهنت  هدش و  رپ  هدـمآ ،  شیپ  نم  يارب  هک  ینیگنـس  راب  هودـنا  زا  ملد  متـسه و  انگنت 
 . يربب نیب  زا  هدرب  ورف  دوخ  رد  ارم  هچنآ  و  ینک ،  فرطرب 

وت سپ  میرک ،  ياطع  گرزب و  شرع  ياراد  يا  متـسین .  وت  بناج  زا  يرما  نینچ  راوازـس  هچرگ  هدـب ،  ماجنا  نم  يارب  ار  راک  نیا 
.نایناهج راگدرورپ  يا  امرف  تباجا  نانابرهم ،  نیرتنابرهم  يا  ییاناوت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1888 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بقانم  رد  مهدزیس : شخب 

هراشا

 ، مهدزای ياوشیپ  بقانم  لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

مالسلا هیلع  رظتنم  يدهم  مارگ  ردپ  رشب  رورس  طبس 

هزیکاپ هدیدنسپ و  ماما  رشحم ، زور  عفاش  و 

هیلع هَّللا  تاولص  يرکسع  ماما  یلع ،  نب  نسح  ترضح  دّمحم  وبا 

-----------------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1889 
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1890 
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: دسیون یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 1  / 1132

، درک تکرح  ارحص  يوس  هب  هدش و  بکرم  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  يزور  دیوگ :  یم  يرفعج  مشاهوبا 
تکرح رد  شرس  تشپ  زین  نم  دومن  یم  تکرح  رتولج  ترضح  مدرک ، تکرح  هدش و  مبکرم  رب  راوس  شترضح  هارمه  هب  زین  نم 

 . دومن مهاوخ  تخادرپ  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  رد  مداتفا ،  دوخ  یهدب  دای  هب  هاگان  مدوب ، 

 : دومرف دش و  نم  هّجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگان 

 . دیامن یم  تخادرپ  ار  نآ  دنوادخ  هیضقی ؛  هَّللا 

 . متکاو ذخف  لزنإ  مشاه !  ابأ  ای  دومرف :  دیشک و  نیمز  رد  یطخ  شا  هنایزات  اب  دش و  مخ  شبکرم  نیز  زا  هاگنآ 

! نک نامتک  رادرب و  يآ ، دورف  مشاهابا ! يا 

رکف هب  زاب  میداد ، همادا  دوخ  هار  هب  زاب  متشاذگ و  منیجروخ  رد  متشادرب و  تسا ،  ییالط  شمـش  مدید  مدمآ ،  دورف  مبکرم  زا  نم 
، منک یـضار  نآ  اب  ار  مراکبلط  دیاب  هنرگ  و  تسا ،  رتهب  دشاب  نم  یهدب  هزادـنا  هب  الط  نیا  تمیق  رگا  متفگ :  مدوخ  اب  و  متفر ، ورف 

 . مشاب رگید -  ياهزیچ  سابل و  لیبق ، زا  ناتسمز -  لصف  یجرخ  رکف  هب  دیاب  نآلا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1891 
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دننامه شا  هنایزات  اب  دـش و  مخ  شبکرم  يور  زا  راب  نیمّود  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدـید  درک  روطخ  منهذ  زا  روما  نیا  هک  نیمه 
 : دومرف دیشک و  رگید  یّطخ  نیتسخن ،  ّطخ 

؛  متکاو ذخف  لزنإ 

 . نک نامتک  رادرب و  يآ ، دورف 

دوخ هار  هب  یکدنا  شترـضح  دعب  متـشاذگ ، مرگید  نیجروخ  رد  هتـشادرب و  يا  هرقن  شمـش  هدمآ و  دورف  مبکرم  زا  رگید  راب  نم 
.تشگ زاب  شلزنم  هب  هداد و  همادا 

شمش نآ  سپس  مدروآ ، تسدب  ار  نآ  غلبم  هدرک و  هبساحم  ار  دوخ  یهدب  رادقم  مدیسر ،  هناخ  هب  یتقو  مدمآ ، ما  هناخ  هب  زین  نم 
 . تسا نم  یهدب  هزادنا  هب  دایز  مک و  یب  مدید  مدروآ ،  تسدب  ار  شتمیق  هدرک و  نزو  ار  الط 

دمهف یم  دشیدنیب  ثیدح  نیا  رد  یسک  رگا  يرآ ، دیوگ ) : فیرش  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک هدنـسیون  )
داد یم  ربخ  دندرک ،  یم  هریخذ  ناشیاه  هناخ  رد  دندروخ و  یم  هچنآ  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هزجعم  زا  هزجعم  نیا  هک 

(1) تسا .  لاعتم  دنوادخ  زا  قیفوت  و  تسا ، رتالاب  ، 

: دیوگ یمق  لیکو  هنع ، هللا  یضر  قاحسا  نب  دمحا  دنک : یم  لقن  هللا  همحر  قودص  خیش   - 2  / 1133

هب هک  تسه  ملد  رد  یبلطم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  هدش ، بایفرش  مالسلاو  هالصلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میالوم  رضحم  هب 
.دشن نکمم  یلو  مسرپب ، تراوگرزب  ردپ  زا  ار  نآ  نیا  متساوخ  یم  متسه ، نیگمغ  نآ  رطاخ 

: دومرف

؟ تسیچ بلطم  نآ 

 : هدش تیاور  نینچ  مالسلاو -  هالصلا  مهیلع  ناتراوگرزب -  ناردپ  زا  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

 . 217 ح 20 بقانملا :  یف  بقاثلا  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1892 
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 . مههوجو یلع  نیطایشلا  مونو  مهلئامش ،  یلع  نیقفانملا  مونو  مهنامیأ ،  یلع  نینمؤملا  مونو  مهتیفقأ ،  یلع  ءایبنألا  مون  ّنأ 

رب نیطایـش  ندـیباوخ  ناشپچ و  فرط  هب  ناقفانم  ندـیباوخ  ناشتـسار ،  فرط  هب  ناـنمؤم  ندـیباوخ  ناشتـشپ ، رب  ناربماـیپ  ندـیباوخ 
 . تسا ناشیور 

 . يرآ دومرف :  تسا )؟  نینچ  ایآ  )

.درب یمن  مباوخ  و  مناوت ، یمن  مباوخب ،  متسار  فرط  هب  منک  یم  یعس  هچ  ره  نم  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

.ایب نم  کیدزن  دمحا ! يا  دومرف : هاگنآ  دومن ، توکس  یتاظحل  مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف متفر ، شترضح  کیدزن  نم 

؛  کبایث تحت  كدی  لخدأ  دمحأ !  ای 

 . ربب تسابل  ریز  ار  تتسد  دمحا ! يا 

فرط هب  ار  دوخ  تسار  تسد  و  دومن ،  دراو  نم  سابل  ریز  دروآ و  نوریب  شـسابل  ریز  زا  ار  دوخ  تسد  ترـضح  مدرک ، نینچ  نم 
.درک رارکت  هبترم  هس  ار  راک  نیا  دیشک و  نم  تسار  فرط  هب  ار  شپچ  تسد  نم و  پچ 

.مباوخب (1) مپچ  فرط  هب  مناوت  یمن  نم  رگید  دعب  هب  نآ  زا 

.درب (2) یمن  مباوخ  ولهپ  نآ  رب  زگره  سپ ،  نآ  زا  هدمآ : یفاک »  » هخسن رد 

 : دسیون یم  هبیغلا »  » باتک رد  هرس  سدق  یسوط  خیش   - 3  / 1134

مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يوس  هب  ار  یندم  میهاربا  نب  لماک  هرّـصقم  هضّوفم و  زا  یهورگ  دیوگ : يراصنا  دمحا  نب  دّمحم 
 . دنداتسرف

تخانش و هک  دوش  یم  تشهب  دراو  یسک  اهنت  مسرپ ؛ یم  وا  زا  مدش  بایفرش  شرـضحم  هب  یتقو  متفگ : مدوخ  اب  نم  دیوگ : لماک 
 . دشاب نم  راتفگ  تخانش و  دننامه  شراتفگ 

نت رب  يرخاف  سابل  هک  مدید  مدش ؛ مالسلا  هیلع  دّمحم  وبا  میاقآ  رضحم  دراو  یتقو 

 . 190/76 ح 21 راونألا :  راحب  70 ح 169 ،  يدنوار :  تاوعدلا  - 1
 . 286/50 ح 61 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 513/1 ح 27 یفاکلا :  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1893 
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يرای تاساوم و  ینید  ناردارب  اب  هک  دـهد  یم  روتـسد  اـم  هب  دـشوپ و  یم  رخاـف  ساـبل  وا  تّجح  ادـخ و  ّیلو  متفگ : دوخ  اـب  دراد ،
!؟  دنک یم  یهن  ییاهسابل  نینچ  زا  ار  ام  مییامن و 

هب ینشخ  ربز و  هایس  یمشپ  سابل  مدید  دز ، الاب  ار  دوخ  ياه  نیتسآ  دز و  يدنخبل  ترـضح  درک ، روطخ  منهذ  زا  نخـس  نیا  نوچ 
 : دومرف هاگنآ  تشاد ، نت 

 ... . مکل اذهو  هَّلل  اذه 

(1) تسامش ...  رطاخ  هب  یکی  نیا  لاعتم و  دنوادخ  رطاخ  هب  سابل  نیا 

: دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  دسیون : یم  جئارخ »  » باتک رد  هرس  سدق  يدنوار  نیدلا  بطق   - 4  / 1135

ترضح نآ  رظن  هب  ایآ  دیامرف ؟ یم  هچ  نآرق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  منادب  مراد  تسود  متفگ : یم  مدوخ  اب  نم 
[ . تسا لاعتم  دنوادخ  ياوس  نآرق  هک  یلاح  رد  [ ؟ قولخم ریغ  ای  تسا  قولخم  نآرق 

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  میالوم  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اجنآ  هدیسرن ؟ وت  هب  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یتیاور  رگم 

هبسن هذه  لاقو :  اهل !؟  اوعـشخ  ّالإ  هکئالملا  نم  ٍءالمب  ّرمت  تناک  امف  حانج ،  فلأ  هعبرأ  اهل  قلخ   (2) ٌدَحَأ »  ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » تلزن اّمل 
 . یلاعتو كرابت  ّبرلا 

یم ناگتـشرف  زا  یهورگ  ره  لباقم  زا  وا  دـیرفآ ، لاب  رازه  راهچ  نآ  يارب  دـنوادخ  دـش ، لزان  ٌدَـحَأ ؛ »  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  ( » هروس  ) یتقو
(3) تسا .  لاعتم  راگدرورپ  تبسن  نیا  دنتفگ : یم  و  دندومن ، یم  عضاوت  وا  يارب  نانآ  تشذگ ،

 . 253/50 ح 7 راونألا :  راحب   ، 148 یسوط :  هبیغلا  - 1
 . هیآ 1 دیحوت ،  هروس  - 2

 . 254/50 ح 9 راونألا :  راحب  686/2 ح 6 ،  جئارخلا :  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1894 
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: دیوگ روباس  نب  نسح  نب  ّیلع  تسا : هدمآ  بقانم »  » رد نینچمه  عبنم و  نامه  رد  زاب   - 5  / 1136

زامن يارب  ات  داد  روتسد  روشک  لها  بجاح و  هب  هفیلخ  دش ، یلاسکشخ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  ءاّرماس  رد  یلاس 
 . دنورب رهش  نوریب  هب  ناراب ) بلط  ( ؛  اقستسا

 . دیرابن ناراب  یلو  دندرک ؛ اعد  دنتفر و  اقستسا  زامن  يارب  مهرس  تشپ  زور  هس  مدرم 

رب تسد  وا  هک  نیمه  دوب ،  یبهار  نانآ  نایم  رد  دنتفر ، ارحص  يوس  هب  نابهار  زا  يا  هّدع  نایحیـسم و  هارمه  هب  قیلثاج  مراهچ  زور 
نیا مدرم  یتقو  دیراب ، ناراب  مه  زاب  تفر ،  ارحص  هب  اعد  يارب  زین  رگید  زور  يو  دش ، عورـش  نامـسآ  زا  ناراب  شراب  تشادرب  اعد 

 . دندش لیامتم  ّتیحیسم  نید  هب  هدش و  تفگش  رد  رما  نیا  زا  و  دنداتفا ، دیدرت  ّکش و  هب  دندید ، ار  هنحص 

وا دـیبلط ، يرای  دوب )!!( نادـنز  رد  عقوم  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ریزگاـن  يو  دیـسر )، هفیلخ  هب  هّیـضق  نیا  )
 . دندش كاله  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما  تفگ :  هدرک و  دازآ  نادنز  زا  ار  ترضح  نآ  داتسرف و  شترضح  دزن  هب  يرومأم 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.مرب یم  نیب  زا  ار  دیدرت  ّکش و  هَّللا  ءاش  نا  مور و  یم  نوریب  ادرف  نم 

هب شناراـی  زا  يا  هّدـع  هارمه  هب  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنتفر ،  ارحـص  يوس  هب  ناـبهار  هارمه  هب  قیلثاـج  مّوس  زور 
ات داد  روتسد  شنامالغ  زا  یکی  هب  هدومن  دنلب  اعد  يارب  ار  شتـسد  هک  دید  داتفا و  بهار  هب  شمـشچ  ترـضح  یتقو  دنتفر ، ارحص 

 . دریگب تسا ،  شناتشگنا  نایم  هچنآ  درادهگن و  ار  وا  تسار  تسد 

تشگنا ود  نایم  زا  تشادهگن و  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  قبط  مالغ ، 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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 . تفرگ یهایس  ناوختسا  شا  ّهبابس 

: دومرف بهار  هب  هاگنآ  تفرگ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

! امن ناراب  بلط  نک و  اعد  نونکا 

.تشگ راکشآ  ناشخرد  باتفآ  هدش و  هدنکارپ  اهربا  یلو  دوب ، يربا  نامسآ  درک ، اعد  هب  عورش  بهار 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ ناوختسا  نیا  دّمحم !  ابا  يا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هفیلخ ،

 . رطملاب ءامسلا  تلطهو  ّالإ  ّیبن  مظع  نم  فشک  امو  مظعلا ،  اذه  هدی  یلإ  عقوف  ءایبنألا  نم  ّیبن  ربقب  ّرم  لجر  اذه 

رد يربمایپ  چیه  ناوختسا  هدروآ و  تسدب  ربمایپ  نآ  ربق  زا  ار  ناوختسا  نیا  هدومن و  روبع  ناربمایپ  زا  یکی  ربق  رانک  زا  صخش  نیا 
(1) دراب .  یم  ناراب  نامسآ  زا  يدوز  هب  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  رهاظ  ادخ  هاگشیپ 

: دیوگ نسح  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  هرس  سدق  یشک  لاجر  رد   - 6  / 1137

متساوخ ترضح  نآ  زا  هتشون و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میالوم  رـضحم  هب  يا  همان  دمآ ، دیدپ  ممـشچ  رد  یتخـس  يرامیب 
 . دیامرفب اعد  نم  يارب  هک 

.درک یم  نایب  ممشچ  يارب  يا  همرس  هک  مدیسرپ  یم  شترضح  زا  شاک  متفگ : مدوخ  اب  مداتسرف  ار  همان  یتقو 

زا یکی  هک  ارچ  دوب ، هدومرف  اعد  مرامیب  مشچ  تمالس  يارب  نآ  رد  دمآ ،  دوب ،  هتـشون  ترـضح  نآ  كرابم  ّطخ  اب  هک  همان  خساپ 
: دوب هدومرف  موقرم  نآ  زا  سپ  و  دوب ، انیبان  منامشچ 

 . هبوطرلا سبییو  ءاشغلا  نم  اهیف  ام  ولجی  ّهنإف  ایتوتو ،  ًاروفاک  دمثإلا  عم  ربصب  کیلع  ًالحک ،  کل  فصأ  نأ  تدرأ 

 . تسا هدش  لقن   425/4 بقانملا :  رد  تیاور  نیا  ریظن  270/50 ح 37 .  راونألا : راحب  441/1 ح 23 ،  جئارخلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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همرس نآ  زا  نک و  طولخم  ایتوت  روفاک و  دمثا (2) ،  اب  ار  ربص (1)  هک : داب  وت  رب  منک ، نایب  ار  يا  همرس  وت  يارب  هک  يدوب  هتساوخ 
یم نیب  زا  زین  ار  نآ  تبوطر  دهد و  یم  الج  ار  مشچ  هدرب و  نیب  زا  ار  مشچ  يرات  همرس  نیا  هک  شکب  تمشچ  هب  هدرک و  هیهت  يا 

.درب

.میوگ (3) یم  ساپس  ار  ادخ  تفای و  دوبهب  ممشچ  مدرک و  تسرد  ار  همرس  نیا  میالوم  روتسد  قبط  نم  دیوگ : نسح  نب  دّمحم 

: دیوگ ثراح  نب  لضف  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 7  / 1138

ار مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دندروآ  نوریب  عییـشت  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هزانج  هک  یماگنه  مدوب ، ءاّرماس  رد  نم 
 . دوب تکرح  رد  هدرک و  كاچ  نابیرگ  شراوگرزب  ردپ  گوس  رد  هک  میدید 

هتخاب گنر  هک  ینوگمدـنگ  ابیز و  هرهچ  زا  زین  و  مدوب ، تفگـش  رد  دوب -  یگرزب  نینچ  راوازـس  هک  وا -  یگرزب  تلالج و  زا  نم 
رد ار  ترضح  نآ  متفر و  باوخ  هب  بش  نامه  .تخوس  یم  شترضح  يارب  ملد  تشاد  هک  یتحاران  جنر  زا  مدوب و  بّجعت  رد  دوب 

: دومرف مدید ، باوخ 

 ، ّمذ ربتخملا  یلع  هیف  عقیال  راصبألا ،  یلوُال  هربعل  یه  اـّهنأو  ءاـشی ،  فیک  هب  ربتخی  هقلخل  هَّللا  نم  راـیتخإ  هنم  تبّجعت  يذـّلا  نوللا 
انمالک لثم  مونلا  یف  انمالک  ّنإ  ملعاو  ًاعـسّتم ،  هیف  نإف  هَّللا ،  قلخ  یف  رّکفتنو  تابثلا  هَّللا  لأسن  نوبعتی ،  اّـمم  بعتنف  ساـنلاک  انـسلو 

 . هظقیلا یف 

یم دهاوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  هک  شیوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  تسا  یناحتما  نآ  يدـش  تفگـش  رد  هک  ما  هرهچ  گنر  زا 
دننامه ام  تسین ، یتّمذم  هدنوش  شیامزآ  يارب  تریصب و  شنیب و  نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نآ  .دیامزآ و 

 . دراد یئوراد  فرصم  هک  دنیوگ  ار  خلت  یتخرد  هراصع  ِربَص :  - 1
 . تسا عقاو  نیمز  قرش  رد  گنس  نیا  نداعم  دنشک ، یم  مشچ  هب  همرس  ناونع  هب  هدرک و  مرن  ار  نآ  هک  تسا  یگنس  دِْمثا :  - 2

 . 299/50 ح 73 راونألا :  راحب  مقر 1018 ،  نمض   815/2 یّشک :  لاجر  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نآ رد  هک  ارچ  میراتـساوخ ، ار  وا  ياهدیرفآ  رد  رّکفت  مدق و  تابث  لاعتم  دنوادخ  زا  میوش ، جنر  راچد  نانآ  نوچ  هک  میتسین  مدرم 
(1) تسا .  يرادیب  رد  ام  نخس  دننام  باوخ  رد  ام  نخس  هک  نادب  و  تسا ، یتعسو 

یف بقاثلا   » رد زین  و  ناـیبلا » عمجم   » بحاـص یـسربط ، یلعوبا  ردـقلا ، لـیلج  خیـش  فیلأـت  يرولا » مـالعا   » باـتک رد   - 8  / 1139
 : تسا هدمآ  میقتسملا » طارصلا   » و بقانملا »

مدرم زا  یـصخش  دورو ،  يارب  مدوب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  يافـصاب  رـضحم  رد  نم  دـیوگ :  يرفعج  مشاه  وبا 
راهظا اب  مالسلا  هیلع  ماما  رب  دش و  دراو  دنمونت  تماق و  دنلب  ابیز ، يدرم  دنداد ) هزاجا  ترضح   ، ) دنتساوخ هزاجا  شترضح  زا  نمی 

 . دومن مالس  تیالو 

.دومرف سولج  روتسد  داد و  خساپ  وا  هب  شتیالو  شریذپ  اب  ترضح 

؟ تسیک صخش  نیا  متسناد  یم  شاک ! يا  متفگ : مدوخ  اب  نم  تسشن ، نم  رانک  رد  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

 . اهیف عبطن  نأ  دیری  هعم  اهب  ءاج  دقف  تعبطناف ،  مهمیتاوخب  اهیف  یئابآ  عبط  یّتلا  هاصحلا  هبحاص  هّیبارعألا  دلو  نم  اذه 

، تسب یم  شقن  رهم  نآ  و  دـندز ، یم  رهم  نآ  هب  نم  ناردـپ  هک  دوب  يا  هزیرگنـس  ياراد  هک  تسا  یبرع  نز  ناـمه  نادـنزرف  زا  وا 
 . منک رهم  نم  دهاوخ  یم  هدروآ  ار  نآ  کنیا 

 . هدب ار  هزیرگنس  دومرف : دومن و  ینمی  درم  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

، دز نآ  رب  هدروآ و  نوریب  ار  شرهم  تفرگ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ، فاص  نآ  فرط  کـی  دروآ ، نوریب  ار  يا  هزیرگنـس  وا 
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  منیب  یم  کنیمه  ییوگ  تسب ، شقن  نآ  رد  شترضح  مان  لاح  نامه  رد 

« راونـألا راـحب   » هخـسن قبط  ثیدـح  نیا  هک  تسا  ینتفگ  ح 75 .   300/50 راونـألا :  راـحب  مقر 1087 ،   843/2 یّـشک :  لاجر  - 1
 . تسا هدش  همجرت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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« . مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلا  »

؟ يدوب هدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاح  هب  ات  ایآ  متفگ : هدرک و  ینمی  درم  هب  ور  نم 

هک دمآ -  یناوج  شیپ  یتعاس  هک  نیا  ات  منیبب ، ار  وا  هک  مدوب  قشاع  متشاد و  تسود  هک  دوب  یتّدم  نم  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، تفگ :
.مدش بایفرش  شتمدخ  متساخرب و  نم  وش .  بایفرش  ترضح  نآ  روضح  زیخرب و  تفگ : نم  هب  و  متخانش -  یمن  زین  ار  وا 

زا یخرب  هک  ینادنزرف  هک  داب ، تیب  لها  امـش  رب  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  تفگ : یم  وا  هک  یلاح  رد  تساخرب ، ینمی  درم  هاگنآ 
بجاو و نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  زا  سپ  ناماما  یلع و  نانمؤم  ریما  قح  دننامه  وت  قح  هک  مهد  یم  یهاوگ  دنرگید ، یخرب 

يدـحا رذـع  وت ،  نتخانـشن  رد  هک  یتـسه  ییادـخ  ّیلو  ناـمه  وت  دوش و  یم  یهتنم  وـت  يوـس  هب  تماـما  تمکح و  و  تسا ، مزـال 
 . تسین هتفریذپ 

؟ تسیچ تمسا  مدیسرپ : نم 

دوب يا  هزیرگنـس  ياراد  ینمی و  يوناب  نامه  وا  تسا و  مناغ » ُّما  نب  مناغ  نب  ناعمـس  نب  هبقع  نب  تلـص  نب  جـهم  ، » نم مان  تفگ :
.دوب هدز  رهم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک 

: مدورس هنیمز  نیا  رد  ار  يراعشا  نم  دیوگ : يرفعج  مشاه  وبا 

یصحلا متخی  انل  یلوم  اصحلا  بردب 

اصلخأو لیلدلاب  یفصأ  هَّللا  هل 

اهّلک همامإلا  تایآ  هاطعأو 

اصعلاو دیلاو  رحبلا  قلفو  یسومک 

ًهّجح نیّیبنلا  هَّللا  صّمق  امو 

اصّمق نیّیصولا  ّالإ  ًهزجعمو 

هرصقف كاذب  ًاباترم  ناک  نمف 

اصحفتو لیلدلا  ولتت  نأ  رمألا  نم 

 . تسا هداد  رارق  وا  يارب  لیلد  نیرتهب  ار  نیا  هدیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  هک  دنز  یم  رهم  نآ  رب  هک  هزیرگنس ،  قیرط  زا  ام  يالوم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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تسا هدومرف  اطع  دوب -  هداد  ار  اصع  اضیب و  دی  ایرد و  نتفاکش  هک  مالسلا -  هیلع  یـسوم  دننامه  ار  تماما  ياه  هناشن  همه  وا  هب  و 
.

 . تسا هدومرف  اطع  زین  ایصوا  رب  هدومن  اطع  دوخ  ناربمایپ  رب  هک  يا  هزجعم  تّجح و  ره  دنوادخ 

وج تسج و  ار  نآ  درگنب و  ار  لـیلد  هطبار  نیا  رد  دـیاب  تسوا ؛ دوخ  زا  یهاـتوک  عقاو  رد  دـیامن  دـیدرت  رما  نیا  رد  هک  ره  يرآ ، 
(1) دنک . 

: دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  تسا : هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 9  / 1140

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  میالوم  زا 

 . فورعملا لهأ  ّالإ  هلخدی  الو  فورعملا ،  هل : لاقی  ًاباب  هّنجلا  یف  ّنإ 

.دنوش یم  دراو  ناراکوکین ) ( ؛ » فورعم لها   » اهنت رد ،  نآ  زا  دنیوگ ، فورعم »  » ار نآ  هک  تسا  يرد  تشهب  يارب  انامه 

.مدش رورسم  موش ، یم  یتامحز  لّمحتم  مدرم  جیاوح  ندروآ  رب  رد  هک  نیا  زا  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  ملد  رد  نم 

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  دش و  نم  هّجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  رد 

مـشاهابأ اـی  مهنم  هَّللا ]  ] کـلعج هرخـآلا ،  یف  فورعملا  لـهأ  مه  مهاـیند  یف  فورعملا  لـهأ  ّنإـف  هـیلع ،  تـنأ  اـم  یلع  مُد  مـعن ، 
 . کمحرو

وت دنوادخ  مشاه ! وبا  يا  .دنتـسه  ترخآ  رد  فورعم  لها  نامه  ایند  رد  فورعم  لها  هک  اریز  هدب ، همادا  تدوخ  راک  نیا  هب  يرآ ،
(2) تسا .  هدومن  تمحر  وت  هب  هداد و  رارق  نانآ  زا  ار 

: دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 10  / 1141

زا ینمرا  حلاص  نب  دّمحم  مدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  روضح  رد  نم 

رد راصتخا  تروص  هب  ثیدـح  نیا  302/50 ح 78 .  راونألا :  راـحب   ، 138/2 يرولا :  مـالعإ  561 ح 1 ،  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدش  لقن  206/2 ح 5 » میقتسملا :  طارصلا  »

راحب توافت ، ) یکدنا  اب   ) 432/4 بقانملا :  689/2 ح 12  جئارخلا :   ، 143/2 يرولا :  مالعإ  564 ح 1 ،  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 2
 . 258/50 ح 16 راونألا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1900 
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تشپ و زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاـخ  هب   ) و « ؛  (1) ْمِهِروُهُظ » ...  نِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذإَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپ .  تفرگرب ، »...  مدآ  نادنزرف  بلص 

يدوز هب  دندرک و  شومارف  ار  هثداح  فقوم و  نآ  یلو  دش ؛  قّقحم  رما  نیا  هدنام و  راوتسا  راگدرورپ  تخانـش  رد  راک  نیا  اب  نانآ 
.تسیک وا  قزار  راگدیرفآ و  هک  دمهفب  تسناوت  یمن  یسک  دوب  نیا  زج  رگا  دروآ ، دنهاوخ  دایب 

هدش و تفگش  رد  وا  شناد  ملع و  ینوزف  زا  هداد و  دوخ  ّیلو  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  یگرزب  زا  ملد  رد  نم  دیوگ : يرفعج  مشاهوبا 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  متفر  ورف  هشیدنا  رد 

ًانمؤم نوکیالو  هَّللا ،  رکنأ  مهرکنأ  نَمو  هَّللا ،  فرع  مهفرع  نَم  موقب  کّنظ  ام  مظعأو ،  مشاهابأ !  ای  هنم  تبجع  اّـمم  بجعأ  رمـألا 
 . ًانقوم مهتفرعمبو  ًاقّدصم ،  مهتیالول  نوکی  یّتح 

ره هک  یهورگ  دروم  رد  يرادـنپ  یم  هچ  وت  ینک ، یم  بّجعت  وـت  هک  تسا  نآ  زا  رتـگرزب  رتزیگنا و  تفگـش  بلطم  مشاـهوبا ! يا 
نمؤم یـسک  زگره  و  تسا ، هدرک  راکنا  ار  ادخ  عقاو  رد  دـش  نانآ  رکنم  هک  ره  هتخانـش و  ار  ادـخ  عقاو  رد  تخانـش  ار  نانآ  سک 

(2) دشاب .  هتشاد  نیقی  نانآ  تفرعم  هب  قیدصت و  ار  اهنآ  تیالو  هک  نآ  ات  دوش  یمن 

: دیوگ عرقا  تسا :  هدمآ  یفاک »  » رد نینچمه  عبنم و  نامه  رد  زاب   - 11  / 1142

؟  دوش یم  ملتحم  ماما  ایآ  متشون : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  يا  همان  رد 

.تسا هدومرف  ظفح  ناطیش  ّرش  زا  ار  دوخ  يایلوا  دنوادخ  و  تسا ) ناطیش  زا  مالتحا  : ) متفگ دوخ  اب  مداتسرف  ار  همان  یتقو 

: دمآ نینچ  همان  خساپ 

 . هیآ 172 فارعا ،  هروس  - 1
( . توافت یکدنا  اب   ) 419/2 هّمغلا :  فشک  567 ح 8 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1901 
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امک ناطیـشلا ، نم  هءایلوأ  ّلجوّزع  هَّللا  ذاعأ  دـقو  ًائیـش ، مهنم  مونلا  ّریغیال  هظقیلا ،  یف  مهلاح  مانملا  یف  مالـسلا  مهیلع  هّمئـألا  لاـح 
.کسفن کتثّدح 

وت لد  رد  هک  هنوگ  نامه  و  دهد ، یمن  نانآ  لاح  رد  يرییغت  باوخ  تسا ، ناسکی  يرادـیب  باوخ و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لاح 
(1) تسا .  هدومرف  ظفح  ناطیش  ّرش  زا  ار  دوخ  يایلوا  دنوادخ  دوب  هدومن  روطخ 

 : دیوگ یسوم  نب  دّمحم  نب  رفعج  دسیون :  یم  هّیصولا » تابثا   » رد هرس  سدق  يدوعسم   - 12  / 1143

، دومرف روبع  اجنآ  زا  دوب  یبکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مدوب ، هتـسشن  ینابایخ  رانک  ءاّرماس  رد  نم 
!؟  مشاب يدنزرف  ياراد  مه  نم  دوش  یم  ایآ  متفگ : دوخ  اب  مشاب ، يدنزرف  ياراد  هک  متشاد  يدایز  هقالع  نم 

 . يرآ دومرف :  هراشا  شکرابم  رس  اب  درک  یم  روبع  نم  رانک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  لاح  نیا  رد 

؟  دوش یم  رسپ  ایآ  متفگ : دوخ  اب 

 . هن دومن : هراشا  شکرابم  رس  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

.دروآ (2) ایند  هب  يرتخد  نم  يارب  دش و  هلماح  مرسمه  نآ  زا  سپ 

: تسا هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » رد  - 13  / 1144

هارمه شلزنم  ات  هفالخلا  راد  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  نم  دیوگ : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دافحا  زا  یکی  دیز ، نب  ّیلع 
: دومرف موش ،  صخرم  شروضح  زا  متساوخ  یتقو  درب ، فیرشت  شلزنم  هب  ترضح  مدش ،

 . نک ربص  يردق  نکن و  هلجع 

مالـسإلا هقث  ار  تیاور  نیا  ریظن  290/50 ح 64 .  راونألا :  راـحب  446/1 ح 31 ،  جـئارخلا :  570 ح 15 ،  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . دنا هدومن  لقن   423/2 هّمغلا :  فشک  رد  هللا  همحر  یلبرا  هماّلع  509/1 ح 12 و  یفاکلا :  رد  هللا  همحر  ینیلک 

268/50 ح 30 راونألا :  راحب  تسا ،  هدومن  لقن  438/1 ح 16  جئارخلا :  رد  يدنوار  ار  تیاور  نیا  ریظن   ، 247 هّیصولا :  تابثإ  - 2
.

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1902 
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 : دومرف داد و  نم  هب  رانید  تسیود  ترضح  مدش ، دراو  داد ، دورو  هزاجا  نم  هب  دش و  لزنم  دراو  هاگنآ 

 . تتام دق  هنالف  کتیراج  ّنإف  هیراج ،  نمث  یف  اهّریص 

.تفر ایند  زا  تزینک  نالف  هک  ارچ  رخب ، يزینک  غلبم  نیا  اب 

مدیسر ما  هناخ  هب  یتقو  دوب ، منهذ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هک  یلاح  رد  مدش  جراخ  لزنم  زا  هدش و  صخرم  شروضح  زا  نم 
.درم زینک  نالف  نونکا  مه  تفگ : ممالغ 

؟ هنوگچ متفگ :

.دُرم (1) تفرگ و  ار  وا  سّفنت  هار  بآ  ناهگان  دروخ  یم  بآ  تشاد  تفگ :

: دیسرپ شترـضح  زا  یکفهف  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : يرفعج  مشاهوبا   - 14  / 1145
؟ درب یم  ثرا  مهس  ود  يوق  درم  یلو  مهس ، کی  ناوتان  هراچیب و  نز  ارچ 

: دومرف ترضح 

.لاجرلا یلع  کلذ  اّمنإ  هلقعمالو  هقفنالو  داهج  اهیلع  سیل  هأرملا  ّنأل 

هدـهع رب  اـهنیا  همه  یلو  دزادرپ ،  یم  ار  یـسک  هید  هن  تسوا و  شود  رب  یگدـنز  هنیزه  راـب  هن  دراد و  داـهج  فیلکت  هن  نز  نوـچ 
.تسا نادرم 

نآ دیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءاـجوعلا  یبا  نبا  ار  شـسرپ  نیمه  هک  مدوب  هدینـش  متفگ : مدوخ  اـب  نم  دـیوگ : مشاـهوبا 
.دنداد ار  خساپ  نیمه  ترضح 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 

 . تسا یکی  زین  ام  خساپ  دشاب  یکی  شسرپ  يانعم  رگا  و  دوب ، ءاجوعلا  یبا  نبا  شسرپ  نیا ، يرآ ،

رمألاو ملعلا  یف  انرخآو  انلّوأو  انلّوأل ،  يرج  ام  انرخآل  يرج 

رد تیاور  نیا  264/50 ح 23 .  راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدـنا  اب   ) 426/1 ح5 جئارخلا :  216 ح 19 ،  بقانملا :  یف  بقاـثلا  - 1
 . تسا هدیدرگ  لقن  راصتخا ) تروص  هب   ) 431/3 بقانملا : 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1903 
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 . امهلضف امهلآو  امهیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریمأو  هَّللا  لوسرلو  ءاوس ، 

ربارب تیالو  شناد و  رظن  زا  درف  نیرخآ  اب  ام ، زا  درف  نیتسخن  تسا ، يراج  مه  ام  رخآ  قح  رد  هدـش  يراج  اـم  نیتسخن  يارب  هچنآ 
(1) دنراد .  ار  ناشدوخ  لیاضف  امهلآو -  امهیلع  هَّللا  تاولص  نانمؤم -  ریما  ادخ و  لوسر  هّتبلا  و  تسا ،

 : هدش تیاور  تسا :  هدمآ  هّیهبلا » راونألا   » باتک رد   - 15  / 1146

زامن لوغشم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داتفا ،  بآ  هاچ  رد  یکدوک  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
 . دندز یم  دایرف  اهنز  دوب ، 

.تسین یکاب  دومرف :  داد  ار  شزامن  مالس  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

 . دنک یم  يزاب  بآ  اب  تسا و  بآ  يور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ترـضح  هدمآ و  الاب  هاچ  بل  ات  بآ  هک  دندید  لاح  نآ  رد 
(2)

فیرظ نب  نسح  دـسیون : یم  یفاک »  » فیرـش باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  ماـقم ،  یلاـع  ثّدـحم   - 16  / 1147
: دیوگ

يا همان  مسرپب ، ار  اـهنآ  مسیونب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  روضح  هب  يا  هماـن  متـساوخ  یم  هک  دوب  منهذ  رد  شـسرپ  ود 
: متشون هدرک و  هدامآ 

هنوگچ مدرم  نایم  رد  وا  يرواد  تواضق و  يانبم  و  دـیامن ؟ یم  يرواد  هنوگچ  دـنک  مایق  هادـف  انحاورا  مئاق  ترـضح  هک  یماـگنه 
؟ تسا

 . مدرک شومارف  یلو  مسرپب ،  زین  ار  عبر (3)  بت  هجلاعم  متساوخ  یم  هک  مدش  هّجوتم  مدرک  لاسرا  ار  همان  یتقو 

: دوب نینچ  دمآ  هک  یخساپ 

 . هنّیبلا لأسی  مالسلا ال  هیلع  دواد  ءاضقک  هملعب  سانلا  نیب  یضقی  ماق  اذإف  مالسلا ،  هیلع  مئاقلا  نع  تلأس 

 . 255/50 ح 11 راونألا :  راحب   ، 437/3 بقانملا :  685/2 ح5 ،  جئارخلا :  - 1
 . 274/50 ح 45 راونألا :  راحب  نمض ح36 ،  جئارخلا 451/1   ، 311 هّیهبلا :  راونألا  - 2

ّفلؤم  . ) دوش یم  عورـش  مراهچ  زور  زاـب  دریگ ،  یمن  زور  ود  دریگ و  یم  زور  کـی  هک  دـنیوگ  ار  یبت  هبون :  بت  اـی  عبر  بت  - 3
( هللا همحر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1904 
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ترـضح دـننامه  دـنک  مایق  وا  هک  یماگنه  تسا ؟ هنوگچ  هک  يدوب  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يرواد  تواضق و  هراـبرد 
 . دهاوخ یمن  هاوگ  مدرم  زا  دنک و  یم  يرواد  دوخ ، نیقی  ملع و  اب  مالسلا  هیلع  دوواد 

ًامالَـسَو ًادَْرب  ینوُک  ُران  ای   » هفیرـش هیآ  نآ ،  هجلاعم  يارب  يدرک ، شومارف  یلو  یـسرپب ،  عبر  بت  دروم  رد  یتساوخ  یم  نمـض  رد 
یم دوبهب  دـنوادخ  نذا  هب  هَّللا  ءاش  نا  هک  زیواـیب  راد ) بت   ) راـمیب صخـش  ندرگ  رد  سیونب و  يا  هقرو  رد  ار   ، (1) َمیهاْربإ »  یلَع 

 . دبای

.تفای (2) دوبهب  وا  میتخیوآ و  نامرامیب  ندرگ  هب  هتشون و  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  قبط  ام  دیوگ : فیرظ  نب  نسح 

: دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  دسیون : یم  سورد »  » باتک رد  هرس  سدق  لّوا  دیهش   - 17  / 1148

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يزور 

 . نیبناجلا لهأل  نامأ  يأر » نم  ّرس   » يربق ب

(3) تسا .  ناما  نمشد -  تسود و  ینعی  هورگ -  ود  يارب  ءاّرماس  رد  نم  ربق 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  نامیالوم  زا  یّطخ  تسد  هک  هدش  لقن  دسیون : یم  رـضتحم »  » باتک رد  نامیلـس  نب  نسح   - 18  / 1149
: هدومرف موقرم  شترضح  نآ  رد  هک  هدش  تفای  مالسلا 

هّماطلاو یظلو  باسحلا ،  فقاوم  یف  رثوکلا  یقاسو  ّیبنلاو  بابرألا ،  ّبر  هَّللا  اوسنو  باتکلا ،  تامکحم  اوفذح  موق  نم  هَّللاب  ذوعأ 
اوناک ءایبنألاو  یقثولا ،  هورعلاو  يدـهلا  رانم  نحنو  مرکلاو ،  هیالولاو  هّوبنلا  انیفو  مظعـألا ،  مانـسلا  نحنف  باوثلاراد ،  میعنو  يربکلا 

 . ّقحلا راهظإل  لولسملا  فیسلاب  قلخلا  یلع  هَّللا  هّجح  رهظیسو  انراثآ ،  نوفتقیو  انراونأ ،  نم  نوسبتقی 

« . شاب ملاس  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  « ؛  هیآ 69 ءایبنا ،  هروس  - 1
 . 264/50 ح 24 راونألا :  راحب  توافت ، ) یکدنا  اب   ) 431/1 ح 10 جئارخلا :  509/1 ح 13 ،  یفاکلا :  - 2

 . 59/102 ح 1 راونألا :  راحب   ، 330 هّیهبلا :  راونألا  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1905 
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رد ار  رثوک  یقاس  ربمایپ و  بابرألا و  ّبر  دـنوادخ  هدرک و  فذـح  ار  ادـخ  باـتک  تاـمکحم  هک  یهورگ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ 
مظعا نکر  نامه  اـم  .دـندومن  شومارف  ار  ترخآ  شاداـپ  و  تماـیق ) زور   ) گرزب هماـگنه  يـالب  مّنهج و  شتآ  باـسح و  فقاوم 

 . میتسه یهلا ) )

وترپ زا  ناربمایپ  و  میتسه ، یقثولا ) هورع   ) مکحم هریگتـسد  تیادـه و  هتـسدلگ  رانم و  ام  تسام ، نایم  رد  تمارک  تیالو و  تّوبن ،
 ، ماین زا  هدش  هدیـشک  هتخآ و  يریـشمش  اب  مدرم  رب  ادخ  تّجح  يدوز  هب  دندرک ، یم  يوریپ  ام  راثآ  زا  و  دـنتفرگ ، یم  هرهب  ام  رون 

.دش دهاوخ  رهاظ  قح ، ندومن  راکشآ  يارب 

مهیلع نینمؤملاریما  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  ّطخ  تسد  نیا 
(1) تسا .  مالسلا 

: دیوگ يرفعج  مشاه  وبا  تسا : هدمآ  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 19  / 1150

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میالوم  زا 

 . اذهب ّالإ  ذخاُوا  ینتیل ال  ای  لجرلا :  لوق  رفغتال  یّتلا  بونذلا  نم 

.مدش یمن  هذخاؤم  هانگ  نیا  اب  زج  نم  شاک ! يا  دیوگ : ناسنا  هک  تسا  نیا  دش ،  دهاوخن  هدیزرمآ  هک  یناهانگ  زا  یکی 

وجتـسج شراک  شدوخ و  زا  ار  يزیچ  ره  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  تسا ، قیقد  یلیخ  نخـس  نیا  هک  یتسار  هب  متفگ : مدوخ  اـب  نم 
 : دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  مدید  مدوب ،  رکف  نیا  رد  تسوا .  دوخ  رد  اهزیچ  همه  هک  دنک 

وأ ءاملظلا ،  هلیللا  یف  افصلا  یلع  ّرذلا  بیبد  نم  یفخأ  سانلا  یف  كارـشإلا  ّنإف  کسفن ،  هب  کتثّدح  ام  مزلإ  مشاهابأ !  ای  تقدص 
 . دوسألا حسملا  یلع  ّرذلا  بیبد  نم 

بـش رد  هچروم  تکرح  زا  مدرم  ناـیم  رد  كرـش  هک  ارچ  شاـب ،  دـنب  ياـپ  یتفگ  دوخ  اـب  هچنآ  هب  یتـفگ ، تسار  مشاـه ! اـبا  يا 
(2) تسا .  رت  ناهنپ  هایس -  سابل  رب  ای  فاص -  گنس  يور  رب  کیرات 

 . 264/26 ح 49 راونألا :  راحب  - 1
 . 250/50 ح 4 راونألا :  راحب   ، 439/4 بقانملا :  567 ح 9 ،  بقانملا :  یف  بقاثلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1906 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ظعاوم  زا  يا  هشوگ  مهدزیس : شخب  نایاپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ظعاوم  زا  يا  هشوگ 

: مییامن یم  هراشا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياسر  اویش و  ياهدنپ  زا  يا  هشوگ  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد 

 . دومن وگزاب  ار  نایعیش  فالتخا  نآ ،  نمض  رد  هتشون و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  نایعیش  زا  یکی   - 1

: تشون يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ّكاش ریغ  لصألا ،  عرفب  ّقلعتم  ّقحلاب ،  کّسمتم  هاجن ، لیبس  یلع  رـصبتسملا  تاقبط :  یلع  ّیف  ساـنلاو  لـقاعلا ،  هَّللا  بطاـخ  اـّمنإ 
هقبطو هنوکس .  دنع  نکسیو  هجوم  دنع  جومی  رحبلا  بکارک  مهف  هلهأ ،  نم  ّقحلا  ذخأت  مل  هقبطو  أجلم .  یّنع  دجی  ال  باترم ،  الو 

 . مهسفنأ دنع  نم  ًادسح  لطابلاب  ّقحلا  عفدو  ّقحلا ،  لهأ  یلع  ّدرلا  مهنأش  ناطیشلا ،  مهیلع  ذوحتسا 

امّهنإف هسائرلا ،  بلطو  هعاذإلاو  كاّیإو  یعـس ،  نوهأب  اهعمج  همنغ  عمجی  نأ  دارأ  اذإ  یعارلا  ّنإـف  ًالامـشو ،  ًاـنیمی  بهذ  نم  عدـف 
(1) هکلهلا .  یلإ  ناوعدی 

 : دنتسه هتسد  دنچ  نم ،  دروم  رد  مدرم  تسا ، هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  لقاع  نامدرم  اهنت  دنوادخ 

هتفرگ و ار  نآ  ياـه  هخاـش  هدز و  تقیقح  قح و  هب  گـنچ  وا  دراد ، شنیب  تریـصب و  يراگتـسر  تاـجن و  هار  رب  هک  یـسک  فلا )
 . دیوج یمن  نم  زا  ریغ  یهاگهانپ  هتشادن و  نم  هب  تبسن  يدیدرت  ّکش و  هنوگ  چیه  هدومن ، زیواتسد 

 . 371/78 ح4 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1907 
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برطـضم نارگن و  ایرد ،  جاوما  اب  هک  دنتـسه  ینادرونایرد  دننامه  ناشیا  دنا ،  هتفرگن  شلها  زا  ار  تقیقح  قح و  هک  یهورگ  ب )
 . دنریگ یم  مارآ  ایرد  شمارآ  اب  دنوش و  یم 

قح دنراد  لد  رد  هک  یتداسح  رطاخ  هب  تسا و  قح  لها  ندرک  در  ناشراک  نانیا  هدرک ، ادیپ  هبلغ  نانآ  رب  ناطیـش  هک  یهورگ  ج )
 . دننک یم  عفد  لطاب  هلیسو  هب  ار 

اب دـنک  عـمج  ار  دوـخ  نادنفـسوگ  دـهاوخب  یتـقو  ناـپوچ  هک  ارچ  نک ، اـهر  دـنور  یم  پچ  تسار و  هب  هک  ار  یناـسک  نیارباـنب ، 
.دیامن یم  عمج  ار  اهنآ  ششوک  شالت و  نیرتمک 

.دنزادنا یم  يدوبان  تکاله و  هطرو  هب  ار  ناسنا  ود  نیا  هک  زیهرپب  یبلط  تسایر  يرگاشفا و  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 2

(1) اهاشفأ .  هئّیس  يأر  نإو  اهافخأ ،  هنسح  يأر  نإ  راج  رهظلا :  مصقت  یّتلا  رقاوفلا  نم 

راکـشآ ار  نآ  دنیبب  يدب  رگا  دناشوپ و  یم  دـنیبب  یبوخ  رگا  هک  تسا  يا  هیاسمه  دنکـش : یم  ار  ناسنا  رمک  هک  ییاه  تبیـصم  زا 
.دیامن یم 

: دیامرف یم  دوخ  نایعیش  هب  ینانخس  نمض  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 3

لوطو رجاف ،  وأ  ّرب  نم  مکنمتئا  نم  یلإ  هنامألا  ءادأو  ثیدحلا ،  قدصو  هَّلل ،  داهتجإلاو  مکنید ،  یف  عرولاو  هَّللا ،  يوقتب  مکیـصوأ 
 . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ءاج  اذهبف  راوجلا ،  نسحو  دوجسلا 

یف قدـصو  هنید ،  یف  عرو  اذإ  مکنم  لـجرلا  ّنإـف  مهقوقح ،  اوّدأو  مهاـضرم ،  اودوعو  مهزئاـنج ،  اودهـشأو  مهرئاـشع ،  یف  اّولص 
 . کلذ ینّرسیف  ٌّیعیش  اذه  لیق :  سانلا  عم  هقلخ  نسحو  هنامألا ، يّدأو  هثیدح ، 

 ، هّدوم ّلک  انیلإ  اوّرج  ًانیش ،  اونوکتالو  ًانیز  اونوکو  هَّللا  اوقّتا 

 . 372/78 ح 11 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1908 
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 ، هَّللا باتک  یف  ّقح  انل  کلذـک ،  نحن  امف  ءوس  نم  انیف  لیق  امو  هلهأ ،  نحنف  نسح  نم  اـنیف  لـیق  اـم  ّهنإـف  حـیبق ،  ّلـک  اـّنع  اوعفداو 
.باّذک ّالإ  انریغ  دحأ  هیعّدیال  هَّللا ،  نم  ریهطتو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هبارقو 

یلص هَّللا  لوسر  یلع  هالصلا  ّنإف  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلع  هالـصلاو  نآرقلا ،  هوالتو  توملا ،  رکذو  هَّللا ،  رکذ  ورثکأ 
(1) مالسلا .  مکیلع  ءرقأو  هَّللا  مکعدوتساو  هب ،  مکتیّصو  ام  اوظفحا  تانسح ،  رشع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

هچ هداد  رارق  نیما  ار  امـش  هک  ره  تناما -  يادا  ییوگتـسار ، ادـخ ، يارب  شـشوک  ناتنید ، رد  يراکزیهرپ  ادـخ ، ياوقت  هب  ار  اـمش 
هیلع هللا  یلص  دّمحم  ترضح  تاروتـسد  نیمه  يارب  هک  ارچ  میامن ؛ یم  شرافـس  يراوجمه  نسح  هدجـس و  لوط  دب -  هچ  بوخ 

 . تسا هدمآ  ملسو  هلآو 

ادا ار  اهنآ  قوقح  دینک و  تدایع  ناشنارامیب  زا  دییامن ، تکرش  اهنآ  هزانج  عییـشت  رد  دیناوخب ، زامن  ناشیاه  هّلحم  رد  نافلاخم )  ) اب
یقالخا شوخ  اب  نانآ  اـب  دزادرپب و  ار  تناـما  دـشاب و  وگتـسار  شنخـس  رد  راـکزیهرپ و  شنید  رد  امـش  زا  یکی  رگا  اریز  دـییامن ،

 . دوش یم  نم  رورس  يداش و  ببس  نیمه  و  تسا ، هعیش  نیا  دنیوگ : یم  دیامن  دروخرب 

دیناشکب ام  يوس  هب  ار  اه  ّتبحم  اه ،  تّدوم  همه  دیوشن ، ام  راع  گنن و  بجوم  و  دیـشاب ، تنیز  ام  يارب  دینک و  هشیپ  ادـخ  ياوقت 
يدب ره  و  میتسه ، نآ  هتـسیاش  هدوب و  نآ  لها  ام  دوش ،  هتفگ  ام  ّقح  رد  هک  یبوخ  ره  هک  اریز  دـینک ، رود  ام  زا  ار  يدنـسپان  ره  و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ام  يدنواشیوخ  تبارق و  تسا و  یّقح  ادخ  باتک  رد  ام  يارب  میتسین ، نینچ  ام  دنهد ،  تبـسن  ام  هب  هک 
.تسا وگغورد  دنک ، ییاعّدا  نینچ  ام  زا  زج  سک  ره  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ام  یکاپ  ریهطت و  تسا و  ملسو  هلآو 

، دیتسرفب دورد  تاولص و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  و  دیناوخب ، نآرق  دیـشاب ، زین  گرم  دای  هب  دینک و  دای  دایز  ار  دنوادخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  هک  ارچ 

 . 372/78 ح 12 راونألا :  راحب  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1909 
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.مناسر یم  مالس  امش  همه  هب  هدرپس و  ادخ  هب  ار  امش  .دینک  ظفح  مدرک ،  شرافس  امش  هب  هچنآ  .دراد  هنسح  هد  ملسو  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 4

(1) هَّللا .  رمأ  یف  رّکفتلا  هرثک  هدابعلا  اّمنإو  هالصلاو ،  مایصلا  هرثک  هدابعلا  تسیل 

 . تسا دنوادخ  رما  رد  دایز  رّکفت  نامه  تدابع  هکلب  تسین ؛ هزور  زامن و  يدایز  اب  دنوادخ  شتسرپ  تدابع و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 5

(2) ّرش .  ّلک  حاتفم  بضغلا ، 

.تسا يدب  ره  دیلک  بضغ  مشخ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 6

(3) دوقحلا .  هحار  سانلا  ّلقأ 

.دنتسه نازرو  هنیک  مدرم ؛ نیرت  شیاسآ  مک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 7

ّلکل همادن ،  دصحی  ًاّرـش  عرزی  نمو  هطبغ ،  دـصحی  ًاریخ  عرزی  نم  هتغب ،  یتأی  توملاو  هدودـعم ،  ماّیأو  هصوقنم ،  لاجآ  یف  مّکنإ 
 . هاقو هَّللاف  ًاّرـش  یقو  نمو  هاطعأ ،  هَّللاف  ًاریخ  یطُعا  نم  هل ،  رّدـقی  مل  ام  صیرح  كردـیالو  هّظحب ،  یطب ء  قبـسی  ال  عرز ،  ام  عراز 

(4)

هطبغ نآ  لوصحم  دراکب  يریخ  هک  یـسک  ره  .دـسر  یم  یناهگان  گرم  و  تسا ، نّیعم  ياـهزور  دودـحم و  یتّدـم  امـش  یگدـنز 
 . تسا ینامیشپ  تمادن و  نآ  لوصحم  دراکب  يدب  ّرش و  هک  یسک  ره  تسا و  نارگید 

دنُک يزور  يارب  هک  یسک  دنک ، یم  ورد  ار  دوخ  تشک  یعراز ، ره  يرآ )،  )

 . 373/78 ح 13 راونألا :  راحب  - 1
 . 373/78 ح 15 راونألا :  راحب  - 2
 . 373/78 ح 17 راونألا :  راحب  - 3
 . 373/78 ح 19 راونألا :  راحب  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1910 
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هچنآ دزرو  یم  صرح  نآ ،  ندروآ  تسدب  يارب  هک  نآ  دریگ و  یمن  تقبـس  وا  زا  وا ، هرهب  نتفرگ  يارب  یـسک  دنک ،  یم  تکرح 
 . دروآ یمن  تسدب  هدشن  رّدقم  وا  رب 

ظفح ار  وا  دنوادخ  عقاو  رد  دوش ،  هتـشاد  هاگن  يدب  ّرـش و  زا  هک  ره  و  هدومرف ، اطع  دنوادخ  عقاو  رد  دوش  اطع  يریخ  وا  هب  هک  ره 
 . تسا هدرک 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 8

(1) ّزع .  ّالإ  لیلذ  هب  ذخأ  الو  ّلذ ،  ّالإ  زیزع  ّقحلا  كرت  ام 

.دش زیزع  هک  نآ  زج  دزن  گنچ  قح  هب  یلیلذ  چیه  تشگ و  راوخ  لیلذ و  هک  نآ  زج  دومنن  كرت  ار  قح  يزیزع  چیه 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 9

(2) ناوخإلا .  عفنو  هَّللاب ،  نامیإلا  یش ء :  امهقوف  سیل  ناتلصخ 

.ناردارب يارب  ندناسر  عفن  ادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  ود ،  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  تلصخ  ود 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 10

(3) اهیلع .  دسحتال  همعن  عضاوتلا 

.دوش یمن  عقاو  تداسح  دروم  زگره  هک  تسا  یتمعن  ینتورف  عضاوت و 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 11

(4) هناش .  دقف  هینالع  هظعو  نمو  هناز ،  دقف  ًاّرس  هاخأ  ظعو  نم 

تسا هدومن  تشز  ار  وا  عقاو ، رد  دیامن  هظعوم  ار  وا  راکشآ  رد  هک  ره  هتـسارآ و  ار  وا  دهد  دنپ  ار  شیوخ  ردارب  یناهنپ  رد  هک  ره 
.

 . 374/78 ح 24 راونألا :  راحب  - 1
 . 374/78 ح 26 راونألا :  راحب  - 2
 . 374/78 ح 31 راونألا :  راحب  - 3
 . 374/78 ح 33 راونألا :  راحب  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1911 
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 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 12

(1) اهب .  طبحت  همعن  اهیف  هَّللو  ّالإ  هّیلب  نم  ام 

 . درب یم  نیب  زا  ار  نآ  هک  هداد  رارق  یتمعن  نآ  رانک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  زج  تسین  ییالب  چیه 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما   - 13

(2) ّهلذت .  هبغر  هل  نوکت  نأ  نمؤملاب  حبقأ  ام 

.دزاس راوخ  لیلذ و  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يزیچ  هب  هقالع  لیم و  نمؤم  هک  تسا  تشز  ردقچ 

 . 374/78 ح 34 راونألا :  راحب  - 1
 . 374/78 ح 35 راونألا :  راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1912 
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هیلع هللا  تاولص  يدهملا  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  بقانم  مهدراهچ : شخب 

هراشا

، ناهج رد  هَّللا  هیقب  مهدزاود ، ياوشیپ  بقانم  لیاضف و  يایرد  زا  يا  هرطق 

، نامحر يادخ  هفیلخ  نازحا ، هدنیادز  ناگدنب ، رب  ادخ  تّجح 

مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم  نامز  رصع و  بحاص 

هیلع هَّللا  تاولص  نامز  ماما  نسحلا ، نب  تّجح  ترضح 

--------------------------------------------------------------------

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1913 

http://www.ghaemiyeh.com
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1914 

http://www.ghaemiyeh.com
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ماما هّمع  همیکح ، دـسیون : یم  نیدـلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودـص  هیوباب ، نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  ردـقلا ، لیلج  خیـش   - 1  / 1151
: دیوگ یم  تسا ، هادف  انحاورا  تّجح  ترضح  تدالو  رب  لمتشم  هک  یلّصفم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

ام دزن  ار  بشما  : » دومرف داد و  نم  هبار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  شدنزرف  ّدلوت  هدژم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  )
نآ بقارم  رجف  عولط  ات  هتـسویپ  بش  نآ  نم  مدوب ،) مالـسلا  اهیلع  نوتاـخ  سجرن  تمدـخ  رد  هدومن و  رما  لاـثتما  زین  نم  و  ناـمب »

اب هاگان  هک  دوب  رجف  عولط  ياه  یکیدزن  تشگ ، یمن  ییولهپ  هب  ییولهپ  زا  دوب و  هدـیباوخ  مارآ  نم  رانک  وا  مدوب ، راوگرزب  يوناـب 
.مدناوخ ار  ادخ  مان  وا  رب  مدینابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  هتفر و  وا  يوس  هب  نم  دیرپ ، باوخزا  زرل  سرت و 

: دومرف دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.ناوخب وا  رب  ار   (1) ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  اَّنإ   » هروس هّمع )! )

؟ تسا روطچ  تلاح  مدیسرپ : مدرک ، هروس  ندناوخ  هب  عورش 

.تشگ رهاظ  دوب  هداد  ربخ  وت  هب  میالوم  هچنآ  تفگ :

مدش هّجوتم  مدناوخ ، یم  وا  رب  ار  هروس  دوب ، هدومرف  اقآ  هک  نانچمه  نم 

« . میداتسرف ورف  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام  « ؛ هیآ 1 ردق ، هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1915 
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هدز تفگـش  مدیـسرت و  مدینـش ، ار  وا  يادص  یتقو  .درک  مالـس  نم  رب  دناوخ و  یم  نم  هارمه  هب  شردام  مکـش  زا  زین  نینج  نا  هک 
.مدش

: دز ادص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.ًارابک هضرأ  یف  هّجح  انلعجیو  ، ًاراغص همکحلاب  انقطنی  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  ّلجوّزع ، هَّللا  رمأ  نم  یبجعتال 

نارود رد  هتخاس و  ایوگ  تمکحاب  یکدوک  نارود  زا  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  شاـبم ! تفگـش  رد  ادـخ  راـک  زا  هّمع )! )
.دهد یم  رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  تّجح  یگرزب 

نایم ییوگ  مدیدن ، ار  وا  رگیدو  دش  دیدپان  ما  هدید  زا  مالـسلا  اهیلع  سجرن  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  زونه 
.مدیود مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يوس  هب  نانز  دایرف  تهج ، نیمه  هب  .دش  هدز  يا  هدرپ  وا  نم و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دید یهاوخ  شدوخ  ياج  رد  ار  وا  يدوز  هب  هک  درگرب  هّمع !

هک دیـشخرد  یم  يو  زا  يروـن  مدـید ، ار  مالـسلا  اـهیلع  سجرن  تفر و  راـنک  هدرپ  هک  تشذـگن  يرید  مدـمآ ، قاـتا  ناـمه  هب  نم 
تسشن وناز  ود  يور  تشادرب ، هدجس  زا  رس  یتقو  هتشاذگ ، هدجس  هب  رس  هک  مدید  یکدوک  ماگنه  نیا  رد  درک ، هریخ  ار  منامـشچ 

: تفگ تفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هباّبس  ناتشگنا  و 

هیلع نینمؤملاریمأ  یبأ  ّنأو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ًادّمحم ]  ] يّدج ّنأو  هل ، کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ 
.مالسلا

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  مّدج  هک  یتسار  هب  درادن و  یکیرـش  تساتکی و  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
.تسا نانمؤمریما  مردپو  تسادخ  ربمایپ  ملسو 

: دومرف دیسر ، دوخ  كرابم  مسا  هب  یتقو  درب ، مان  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ناماما و  همه  هک  اجنآ  ات 

ألماو یتأطو ، ّتبثو  يرمأ ، یل  ممتأو  يدعو ، یل  زجنا  ّمهللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1916 

http://www.ghaemiyeh.com
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.ًاطسقوًالدع یب  ضرألا 

ار نیمز  نم  هلیـسو  هبو  رادب  راوتـسا  تباث و  ارم  ياهمدق  ناسر ، نایاپ  هب  ارم  رما  نک و  افو  يا  هدومرف  هدعو  نم  هب  هچنآ  ادـنوادخ !
.نکرپ طسق  لدع و  زا 

: دومرف دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد 

.روایب نم  شیپ  ریگب و  ار  وا  ناج ! هّمع 

رد كدوک  نآ  متفرگ ، رارق  شراوگرزب  ردپ  ربارب  رد  یتقو  مدروآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هتفرگ و  لغب  ار  ابیز  كدوک  نآ  نم 
.درک مالس  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  دوب ، نم  ناتسد 

مالـسلا هیلع  ماما  دندوب ، زاورپ  رد  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  دـنچ  یناغرم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تفرگ ، ار  وا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  .دیشون  یم  وا  و  تشاذگ ، شدنزرف  ناهد  رد  كرابم  نابز 

.روایب نم  دزن  دعب  دهد ، شریش  ات  ربب  شردام  دزن  ار  وا  هّمع )! )

زاـب مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دزن  هـب  زاـب  داد ، شریـش  زین  وا  مدرب ، شرداـم  دزن  ار  اـبیز  كدوـک  نآ  میاـقآ  رما  قـبط  نـم 
: دومرف دز و  ادص  ار  ناگدنرپ  زا  یکی  ترضح  دندوب ، زاورپ  رد  شترضحرس  يالاب  ناگدنرپ  زونه  مدنادرگ ،

.ًاموی نیعبرأ  ّلک  یف  انیلإ  هّدرو  هظفحاو  هلمحإ 

.نادرگرب ام  دزن  زور  لهچ  ره  نک و  يرادهگن  ربب و  ار  كدوک  نیا 

ردام هک  مراپس  یم  ییادخ  هب  ار  وت  دومرف : یم  شدنزرف  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  مدینـش  نم  ماگنه  نیا  رد 
.درپس وا  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

.تسیرگ دید  ار  هنحص  نیا  مالسلا  اهیلع  سجرن  ترضح  یتقو 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ هُّما یلإ  یسوم  ّدر  امک  کیلإ  داعیسو  کیدث  نم  ّالإ  مّرحم  هیلع  عاضرلا  ّنإف  یتکسا !

نامه دوش ؛ یم  هدنادرگ  زاب  وت  يوس  هب  يدوز  هب  تسا و  مارح  وا  يارب  نارگید  زا  ریش  هک  دروخ  یمن  ریش  وت  زا  زج  وا  شاب ! مارآ 
.دش هدنادرگرب  شردام  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  هنوگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1917 
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: دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  نآ  و 

؛  (1) َنَزْحَتالَو » اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهُِّما  یلِإ  ُهانْدَدَرَف  »

« دشابن نیگمغ  دوش و  نشور  شمشچ  ات  میدنادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  ام  »

؟ دوب يا  هدنرپ  هچ  نآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  نم  دیوگ : همیکح 

؛ ملعلاب مهّیبریو  مهدّدسیو  مهقّفوی  مالسلا  مهیلع  هّمئألاب  لّکوملا  سدقلا  حور  اذه  دومرف :

.دهد یم  شرورپ  شنادو  ملع  اب  دراد و  یم  راوتسا  ّقفوم و  ار  اهنآ  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  ناماما  بقارم  هک  دوب  سدقلا  حور  وا ،

.تساوخ ارم  داتسرف و  نم  دزن  ار  یسک  مالسلا  هیلع  ماما  دندنادرگزاب ، ما  هدازردارب  دزن  ار  ابیز  كدوک  نآ  دش ، يرپس  زور  لهچ 

ياقآ مدرک : ضرع  هدش و ) تفگش  رد   ) دور یم  هار  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  مدید  ار  یکدوک  مدش ، بایفرـش  شتمدخ  هب  یتقو 
؟ تسا هلاسود  هک  كدوک  نیا  نم !

: دومرف دز و  يدنخبل  مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع یتأی  نمک  ناک  رهـش  هیلع  یتأ  اذإ  اّنم  ّیبصلا  ّنإو  مهریغ ، ؤشنی  ام  فالخب  نوؤشنی  هّمئأ  اوناـک  اذإ  ءایـصوألاوءایبنألادالوأ  ّنإ 
.ًءاسمو ًاحابص  هیلع  لزنتو  هکئالملا  هعیطت  عاضرلا  دنعو  ّلجوّزع  ّهبر  دبعیو  نآرقلا  أرقیو  هُّما  نطب  یف  مّلکتیل  اّنم  ّیبصلا  ّنإو  هنس ،

.دراد قرف  ناکدوک  رگید  اب  نانآ  ّومن  دـشر و  دنتـسه  ییاوشیپ  تماما و  ماقم  ياراد  هک  نانآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  نادـنزرف  انامه 
.تسا نارگید  هلاس  کی  ناکدوک  دننامه  ام ، ههام  کی  ناکدوک 

یگراوـخ ریـش  نارود  رد  و  دـنیامن ، یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  دـنناوخ و  یم  نآرق  دـننز ، یم  فرح  ناـشردام  مکـش  رد  اـم  ناـکدوک 
.دنیآ (2) یم  دورف  نانآ  دزن  اهنآ ، نامرف  يارجا  يارب  ماش  حبص و  ره  دنتسه و  نانآ  نامرف  تحت  رد  ناگتشرف 

هیآ 13. صصق ، هروس  - 1
11/51 ح 14. راونألا : راحب  426/2 ح2 ، نیدلا : لامک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1918 
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: دندرک لقن  نم  يارب  هیرامو  میسن  دیوگ : يرایس  دسیون : یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد   - 2  / 1152

هسطع سپس  درب ، الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  شا  هباّبـس  تشگنا  تسـشن و  وناز  ود  يور  دش ، ّدلوتم  هیلع  هَّللا  تاولـص  نامز  ماما  یتقو 
: دومرف درک و  يا 

.ربکتسم الو  فکنتسم  ریغ  هَّلل  ًارکاذ  ًادبع  هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  نیملاعلا ، ّبر  هَّللدمحلا 

هن درک و  یم  فاکنتسا  هن  دوب ، دنوادخرکاذ  هدنب  هک  ترضح  نآ  لآ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  نایناهج ، راگدرورپ  رب  ساپس  دمح و 
.دیزرو یم  رابکتسا 

.ّکشلا (1) لازل  مالکلا  یف  انل  نُذا  ولو  هضحاد ، هَّللا  هّجح  ّنأ  هملظلا  تمعز  دومرف : هاگنآ 

زا يدـیدرت  کش و  هنوگ  ره  دوش  هداد  نخـس  هزاجا  ام  هب  رگا  هتفر ، نایم  زا  لطاب و  ادـخ  تّجح  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  نارگمتس 
.تفر دهاوخ  نیب 

.تسا (2) هدومن  لقن  نیدلا » لامک   » باتک رد  زین  هرس  سدق  قودص  خیش  ار  تیاور  نیا  دیوگ : هللا  همحر  هدنسیون 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : راوگرزب  یباحص  يراصنا ، هَّللا  دبع  نب  رباج  تسا : هدمآ  راونألا » حابـصم   » باتک رد   - 3  / 1153
: دندومرف ملسو  هلآو 

نم راتخاو  ًاّیلوو ، ًاّیـصو  یل  ًاّیلع  راتخاو  ًاّیبن ، ینراتخاو  ناضمر ، روهـشلا  نمو  ردـقلا ، یلایللا  نمو  هعمجلا ، ماّیألا  نم  راـتخا  هَّللا  ّنإ 
.مهمکحأو (3) مهملعأ  مهعسات  نیملاعلا  یلع  هَّللا  هّجح  مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  ّیلع 

هام اههام ، زا  ردق و  بش  اهبش ، زا  هعمج و  زور  اهزور ، زا  لاعتم  دنوادخ 

.289 هّیدهملا : هکرابملا  هفیحصلا  584 ح1 ، بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
4/51 ح 6. راونألا : راحب  430/2 ح 5 ، نیدلا : لامک  - 2

لامک لیذ ح9 ، لیذ ح 18 و8/97  372/36 و 256 ح 273/89 74  راونألا : راحب  ، 9 رثألا : بضتقم  طوطخم ،)  ) راونألا حابـصم  - 3
67 ح 7. هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  281 ح 32 ، نیدلا :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1919 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_783_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_783_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_783_3
http://www.ghaemiyeh.com


784 ص :

ماما زین  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیزگرب و  یلو  نیـشناج و  نم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیزگرب و  ربمایپ  زین  ارمو  .دـیزگرب  ار  ناضمر 
میکح نیرتدنمشناد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  هک  دیزگرب  نایناهج  يارب  تّجح  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

.تسا نانآ  نیرت 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامیالوم  ياه  هبطخ  نآ  رد  هک  مدید  ار  یباتک  دـسیون : یم  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد   - 4  / 1154
هدومن و مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  هب  يا  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  اه ، هبطخزا  یکی  نایاپ  رد  دـندوب ، هدروآ  درگ  ار 

: دیامرف یم 

، اهتابن ضرألاو  اهرمث ، رجشلاو  اهرطق ، ءامـسلا  یطعتو  لدعلاب ، ضرألا  رـشبتستف  سانلا ، بطخیف  هربنم  دعـصیف  رـصم  یلإ  ریـسی  ّمث 
یلإ نمؤم  جاتحی  الف  ملعلا ، نینمؤملا  بولق  یف  فذـقیو  مهماعنأک ، ضرألا  قرط  یف  یعترت  یّتح  شوحولا  نمأتو  اـهلهأل ، نّیزتتو 

.ملع نم  هیخأ  دنع  ام 

دریگ و یم  رارق  شربنم  يالاب  هدـش ) رهـش  نآ  عماج  دجـسم  دراو  ، ) دور یم  رـصم  يوس  هب  درک )...  روهظ  شترـضح  هک  هاـگنآ  )
.دشخب یم  ار  شیوخ  ناراب  نامسآ  دوش و  یم  هداد  تراشب  لدع  هدژم  اب  نیمز  يدوز  هب  سپ  دناوخ ، یم  هبطخ  مدرم  يارب 

زا مدرم  دوـش ، یم  هداد  تـنیز  نآ  لـها  يارب  نـیمز  دـنک ، یم  هـضرع  مدرم  يارب  ار  شناـهایگ  نـیمز  دـنهد و  یم  هوـیم  ناـتخرد 
یم رارق  نانمؤم  ياه  لد  رد  شناد  ملع و  دـنرچ ، یم  نایاپراهچ  دـننامه  هار  نایم  رد  هک  ییاـج  اـت  دـنوش  یم  ناـما  رد  ناگدـنرد 

.دوش یمن  شردارب  شناد  دنمزاین  ینمؤم  هک  ییاج  ات  دریگ ،

: دیامرف یم  هک  دوش  یم  قّقحم  هفیرش  هیآ  نیا  لیوأت  زور ، نآ  رد 

؛  (1) ِِهتَعَس » ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  »

«. دنک یم  زاین  یب  دوخ  مرک  لضف و  اب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  دنوادخ  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دزاس و  یم  راکشآ  ار  دوخ  ياه  جنگ  نیمز 

هیآ 130. ءاسن ، هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1920 
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؛ هیلاخلا ماّیألا  یف  متفلسأ  امب  ًائینه  اولک 

.دیداد (1) ماجنا  هتشذگ  ناراگزور  رد  هک  یلامعا  ببس  هب  دشاب  ناتدوجو  ياراوگ  دیروخب 

: دیوگ نابا  دسیون : یم  جئارخلا »  » رد هللا  همحر  يدنوار  بطق   - 5  / 1155

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  انمئاق  ماق  اذإف  نیفرحلا ، ریغ  مویلا  یّتح  سانلا  فرعی  ملف  نافرح ، لسرلا  هب  تَءاج  ام  عیمجف  ًافرح  نورشعو  هعبـس  ملعلا 
.ًافرح (2) نیرشعو  هعبس  اهّثبی  یّتح  نیفرحلا  اهیلإ  ّمضو  سانلا ، یف  اهّثبف  ًافرح  نیرشعلاو  هسمخلا  جرخأ 

ود زج  زورما ، اـت  مدرم  هدوـبن ، رتـشیب  ءزج  ود  دـنا ، هدروآ  ناربماـیپ  همه  نونکاـت  هچنآ  تسا ، فرح  تفه  تـسیب و  شناد  مـلع و 
مدرم نایم  رد  دـیامن و  یم  راکـشآ  ار  رگید  فرح  جـنپو  تسیب  دـیامن  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو  دـنرادن ، یهاگآ  ملع  زا  فرح 

.ددرگ یم  رشن  شخپ و  مدرم  نایم  رد  فرح  تفه  تسیب و  هدومن و  همیمض  نآ  هب  زین  ار  فرح  ود  نآ  دنک و  یم  شخپ 

یم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلّـصفم  ياهدنـس  اب  همامإلا » لئالد   » باـتک رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج ، وبا   - 6  / 1156
: دیامرف یم  شترضح  هک  دنک 

ریدتستف اهب  ضفتنی  ّمث  هیلع ، صّلقتت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عرد  سبل  فجنلا ، رهظ  یلع  مالـسلا  هیلع  مئاقلاب  ّینأک 
کلذ نیب  مهاـتأ  اـّلإ  هل  لـهأ  یقبی  ـال  یّتـح  هب  ضفتنی  خارمـش  هینیع  نیب  قلبأ  هل  ًاـسرف  بکری  ّمث  قربتـسا ، بوـثب  یّـشغی  ّمث  هیلع ،

.هل هیآ  نوکت  یّتح  خارمشلا 

ار نآو  هدیشوپ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  هک  منیب  یم  فجن  يدنلب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نم  ییوگ 
سابل اب  هاگنآ  دهد ، یم  تکرح  دوخ  نت  رب 

 . نمض ح 86 85/53 و 86  راونألا : راحب  - 1
336/52 ح 73. راونألا : راحب  841/2 ح 59 ، جئارخلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1921 
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راوس دشخرد -  یم  نآ  زا  يرون  تسا و  دیفس  شنامـشچ  ود  نایم  هک  يرتسکاخ -  قلبا و  یبسا  رب  و  دناشوپ ، یم  ار  دوخ  يریرح 
.دوش یم  یتمالع  هناشن و  نانآ  يارب  دننیب و  یم  ار  رون  نیا  ایند  مدرم  همه  دهد و  یم  تکرح  ار  دوخو  دوش  یم 

تسا و یهلا  شرع  ياه  هیاپ  زا  شا  هتسد  تسا و  زوریپ  هشیمه  هک  یمچرپ  ار -  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  هاگنآ 
.دنک یم  دوبان  ار  نآ  هک  نآ  زج  دیآ ، یمن  دورف  يزیچ  رب  مچرپ  نآ  دروآ ، یم  رد  زازتها  هب  تسادخ -  يرای  زا  شریس 

: دومرف دنروآ ؟ یم  ترضح  يارب  ای  دوب ، هدش  ناهنپ  ییاج  رد  مچرپ  نیا  ایآ  مدرک : ضرع 

نمؤم یقبیالف  دابعلا ، سوؤر  یلع  هدی  هَّللا  عضوو  برغملاو  قرشملا  نیب  ام  اهل  ءاضأ  اهرشن  اذإو  مالـسلا ، هیلع  لیئربج  اهب  یتأی  لب 
یّتح هربق ، یف  هحرفلا  کلت  هیلع  تلخد  اـّلإ  ذـئموی  ّتیم  یقبیـالف  ًـالجر ، نیعبرأ  هّوق  یطُعاو  دـیدحلا ، ربز  نم  ّدـشأ  هبلق  راـص  اـّلإ 
رـشع هثالثو  هئامثالثو  کلم  فلأ  رـشع  هثالث  هیلإ  هیارلا  عم  طـبهیف  مالـسلا ، هیلع  مئاـقلا  جورخب  نورـشابتیو  مهروبق ، یف  نوروازتی 

.ًاکلم

دنوادخ دـنک ، یم  نشور  ار  ناهج  برغ  قرـش و  شرون  دروآ  یم  رد  زازتها  هب  ار  نآ  یتقو  دروآ ، یم  ار  مچرپ  نیا  لیئربج  هکلب ،
ینمؤم ره  هب  ددرگ و  یم  نهآ  زا  رت  تخـس  شبلق  هک  نآ  رگم  دـنام  یمن  ینمؤـم  دراذـگ ، یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتمحر  تسد 

.دوش یم  هداد  درم  لهچ  يورین 

رد ار  رگیدـمه  ناـگدرم  هک  ییاـج  اـت  دوش ، یم  لـخاد  شربـق  رد  زور ، نآ  يداـش  رورـس و  هک  نآ  زج  دـنام  یمن  يا  هدرم  چـیه 
رازه و هدزیـس  مچرپ ، نآ  هارمه  هب  .دـنهد  یم  هدژم  رگیدـمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ماـیق  دـننک و  یم  تراـیز  ناـشروبق 

.دنیآ یم  دورف  ترضح ) نآ  يرای  هب   ) هتشرف هدزیس  دصیس و 

: دومرف دنا ؟ هتشرف  اهنیا  همه  ایآ  مدرک : ضرع 

رد مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هارمه  هب  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  نانآ  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  رظتنم  نانیا  همه  يرآ ،
اب هک  یناگتشرف  دندوب ، یتشک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1922 
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هیلع یـسوم  ترـضح  اب  هک  یناگتـشرف  دنتخادنا ، شتآ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دندوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
هک یماگنه  دندوب ، مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحاب  هک  یناگتـشرف  تفاکـش ، لیئارـسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دندوب ، مالـسلا 

.درب اهنامسآ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ 

مه رس  تشپ  هک  يا  هتشرف  رازه  دنتشاد و  ییاه  هناشن  اهنآ  همه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  يا  هتـشرف  رازه  و 
راهچ دندوب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  ردب  گنج  رد  هک  يا  هتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  دندوب و  مظن  کی  رد 

زاب نانآ  و  دشن ، هداد  هزاجا  یلو  دننک  گنج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هب  ات  دندمآ  دورف  اروشاع  زور  رد  هک  يا  هتـشرف  رازه 
نآ ربق  رانک  رد  هدـیلوژ  یتئیه  اب  نانآ  دوب ، هدـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـندمآ ، دورف  یتقو  دـنریگب ، هزاـجا  اـت  دنتـشگ 

.تسا (1) ناگتشرف  دش  دمآ و  ّلحم  نامسآ ، ات  ترضح  نآ  ربق  نیب  ام  و  دننک ، یم  هیرگ  تمایق  زور  ات  دنتسه و  ترضح 

: دیوگ لیضف  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب   - 7  / 1157

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نانمؤم رب  ناگتشرف  هک  دیامرف  یم  رما  دنوادخ  دسر ) ارف  رورـس  نآ  دنمهوکـش  روهظ  نارود  و   ) دیامن مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو 
یم مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دزن  ار  يا  هتـشرف  دشاب  هتـشاد  يزاین  ینمؤم  یتقو  دنیامن ، تکرـش  نانآ  سلاجم  رد  هدومن و  مالس 

.ددرگ یم  زابو  دیامن  یم  وگزاب  ار  نمؤم  نآ  لکشم  تجاحو و  هدش  بایفرش  شترضح  روضح  هب  هدومن و  تعاطا  وا  و  دتسرف ،

قبـسی نَم  مهنمو  ًایـشم ، هکئـالملا  عـم  یـشمی  نَم  مهنمو  هکئـالملا ، عـم  ریطی  نَم  مـهنمو  باحـسلا ، یف  ریـسی  نَـم  نینمؤـملا  نـمو 
ًایـضاق مالـسلا  هیلع  مئاقلا  هّریـصی  نَم  مهنمو  هکئالملا ، نَم  هَّللا  یلع  مرکأ  نونمؤملاو  هیلإ ، هکئالملا  مکاـحتی  نَم  مهنمو  هکئـالملا ،

.هکئالملا (2) نم  فلأ  هئام  نیب 

.تسا هدش  لقن  233 ح5 » تارایزلا : لماک   » رد تیاور  نیا  ریظن  328/52 ح 48 . راونألا : راحب  457 ح 41 ، همامإلا : لئالد  - 1
454 ح 38. همامإلا : لئالد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1923 
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ناگتشرف اب  یخرب  دنیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  ناگتـشرف  اب  رگید  یخرب  دننک ، یم  تکرح  اهربا  يالاب  نانمؤم  زا  یخرب  نارود ، نآ  رد 
یم اهنآ  دزن  يرواد  يارب  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ ، زا  یخرب  و  دـنریگ ، یم  تقبـس  ناگتـشرف  زا  یخرب ، دـنور و  یم  هار 

.دنیآ

رد مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ار  نانمؤم  زا  یخرب  نامز ، نآ  رد  دنتسه ، ناگتشرف  زا  رت  یمارگ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نانمؤم  يرآ ،
.دهد یم  رارق  رواد  ناونع  هب  هتشرف  رازه  دص  نایم 

يافـص اب  رـضحم  دیوگ : يرعـشا  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  دسیون : یم  نیدـلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودـص  خیـش   - 8  / 1158
.مسرپب ترضح  نآ  نیشناج  دروم  رد  متساوخ  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میالوم 

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  نم  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

، هقلخ یلع  هَّلل  هّجح  نم  هعاسلا  موقت  نأ  یلإ  اهیّلخیالو  مدآ  قلخ  ذنم  ضرألا  لخی  مل  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  قاحسإ ! نب  دمحأ  ای 
 . ضرألا (1) تابن  جرخی  هبو  ثیغلا ، لّزنی  هبو  ضرألا ، لهأ  نع  ءالبلا  عفدی  هب 

زا ار  نیمز  زیخاتـسر  زور  ات  دیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  يزور  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
یم عفد  نیمز  نانکاس  زا  اهیراتفرگ  اهالب و  وا ، دوجو  تکرب  هب  هک  یتّجح  تشاذگ ، دهاوخن  هتـشاذگن و  یلاخ  دوخ  تّجح  دوجو 

.دیآ یم  نوریب  نیمز  ناهایگ  تاکرب و  دراب و  یم  ناراب  وا ، هلیسو  هب  دوش و 

؟ تسیک امش  زا  دعب  نیشناج  هفیلخ و  ماما و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

نآ هرهچ  تشگرب ، تشاد ، شود  رب  ار  يا  هلاس  هس  كدوک  هک  یلاح  رد  سپـس  تفر ، هناخ  نورد  هب  يروف  تساـخرب و  ترـضح 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  دیشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  دننامه  كدوک 

«. ضرألا تاکرب  : » تسا هدمآ  نینچ  راونألا  راحب  ردصم و  رد  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1924 
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، مداد یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدنزرف  نیا  یتشادن ، وا  ياهتّجح  لاعتم و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یتلزنم  برق و  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
زا هک  نانچ  درک ، دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  مدنزرف ، نیا 

.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و 

ّالإ اهیف  هکلهلا  نم  وجنیال  ًهبیغ  ّنبیغیل  هَّللاو  نینرقلا ، يذ  لثم  هلثمو  مالسلا  هیلع  رضخلا  لثم  هّمُالا  هذه  یف  هلثم  قاحسإ ! نب  دمحأ  ای 
.هجرف لیجعتب  ءاعدلل  اهیف  هقّفوو  هتمامإب ، لوقلا  یلع  یلاعت  هَّللا  هتّبث  نم 

وا ادخ ! هب  دنگوس  تسا ، نینرقلاوذ  مالسلا و  هیلع  رضخ  ترضح  لَثم  دننامه  تُّما  نیا  رد  كدوک  نیا  لَثَم  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 
مدق تباث  وا  تماما  هب  هدیقع  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  رگم  تفای  دهاوخن  ییاهر  تکاله  زا  یـسک  نآ ، رد  هک  درک  دهاوخ  یتبیغ 

.دنک اعد  وا  جرف  رد  لیجعت  يارب  ات  دهدب  قیفوت  هدینادرگ و  راوتسا  و 

؟ دبای شمارآ  نآ  ببس  هب  ملد  ات  تسه  كدوک  نیارد  يا  هناشن  تمالع و  ایآ  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

: دومرف یبرع  حیصف  نابز  اب  دوشگ و  نخس  هب  بل  ابیز ، كدوک  نآ  متفگ ؛ ار  نخس  نیا  نم  ات 

! قاحسإ نب  دمحأ  ای  نیع  دعب  ًارثأ  بلطتالف  هئادعأ ، نم  مقتنملاو  هضرأ ، یف  هَّللا  هّیقب  انأ 

، يدرک هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  هک  نآ  زا  دعب  قاحسا ! نب  دمحا  يا  ادخ ، نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  منم  نیمز ، يور  رد  هَّللا  هّیقب  منم 
! هاوخم يرگید  لیلد 

زور نآ  يادرف  مدش ، صخرم  مالسلا  هیلع  ماما  روضحزا  یلاحـشوخ  اب  و  مدش ؛ رورـسم  هتـشگ و  داش  نم  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحا 
دنزرف و   ) دیدومن نم  قح  رد  زورید  هک  یتمحرم  فطل و  زا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  هدـش و  بایفرـش  میالوم  تمدـخ 

وا رد  مالسلا  امهیلع  نینرقلاوذ  رضخ و  ترـضح  زا  هک  یتّنـس  مسرپ : یم  کنیا  مدش ، لاحـشوخ  یلیخ  دیداد ) ناشن  نم  هب  ار  دوخ 
يراج

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1925 

http://www.ghaemiyeh.com


790 ص :

؟ تسیچ تسا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.تسوا ینالوط  تبیغ  ّتنس ) نیا  زا  روظنم  ! ) دمحا يا 

؟ دش دهاوخ  ینالوط  وا  تبیغ  یتسار  هب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نامیإلا هبلق  یف  بتکو  انتیالول ، هدـهع  ّلـجوّزع  هَّللا  ذـخأ  نم  اـّلإ  یقبیـالو  هب ، نیلئاـقلا  رثکأ  رمـألا  اذـه  نع  عجری  یّتح  ّیبرو ! يإ 
.هنم حورب  هدّیأو 

یقاب یـسک  و  دندرگ ، یم  رب  وا  زا  ترـضح ، نآ  تماما  هب  نیدقتعم  رتشیب  هک  دشک  یم  ازارد  هب  شتبیغ  ردقنآ  ادخ ! هب  مسق  يرآ ،
.دشاب هدومن  دییأت  ار  وا  دوخ ، حور  اب  هتشون و  ار  نامیا  شلد  رد  هتفرگ و  نامیپ  وا  زا  ام  تیالو  يارب  دنوادخ  هک  نآ  زج  دنام  یمن 

و ریذپب ، متفگ  وت  هب  هچنآ  سپ  تسوا ، ياه  بیغ  زا  یبیغ  وا و  رارـسا  زا  يّرـس  ادـخ ، رما  زا  يرما  وا  تبیغ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
رارق یلاع  تاـجرد  رد  اـم  هارمه  هب  زیخاتـسر  يادرف  اـت  شاـب  رازگ  ساپـس  تمعن ) تمحرم و  فطل ، نیا  رب   ) رادـب و ناـهنپ  ار  نآ 

.يریگب (1)

: دیوگ یم  شوقنم (2)  نب  بوقعی  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 9  / 1159

نآ تسار  فرط  رد  دوب ، هتسشن  هناخ  رد  یئوّکس  رب  ترضح  نآ  مدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  يزور 
؟ تسیکرما نیا  بحاص  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  دوب ، هدش  هتخیوآ  نآ  رب  يا  هدرپ  هک  دوب  یقاطا  ترضح ،

: دومرف ترضح 

.نزب الاب  ار  قاطا  هدرپ  رتسلا ؛ عفرإ 

23/52 ح 16. راونألا : راحب  384/2 ح 1 ، نیدلا : لامک  - 1
«. سوفنم نب  بوقعی  : » تسا هدمآ  نینچ  راونألا » راحب   » رد - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1926 
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، دوب بجو  تشه -  ای  هد -  ًادودـح  وا  يانعر  دـق  دـمآ ، نوریب  تشاد ، لاس  جـنپ  هک  ییابیز  كدوک  مدـید  مدز  الاب  ار  هدرپ  یتقو 
.دیشخرد یم  شناگدید  ناشخرد ، دیفس و  شا  هرهچ  نشور ، وا  یناشیپ 

وا دوب ، هداد  تنیز  ییابیز  ياهوم  ار  شرـس  ولج  دوب و  ییابیز  لاخ  شتـسار  هنوگ  رد  تشاد ، اناوت  ییاهوناز  دنمورین و  یناوزاب  وا 
.تسشن مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ّتبحم  رهم و  يوناز  يور  رد  دمآ و 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسامش بحاص  نیا  مکبحاص ؛ وه  اذه 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دورب ، تساخرب  ابیز  كدوک  نآ  یتقو 

؛ مولعملا تقولا  یلإ  لخُدا  ّینب ! ای 

.تسا مولعم  هک  یتقو  ات  وش  هناخ  دراو  و  ورب ، مدنزرف ! يا 

.مدرک یم  هاگن  وا  هب  زین  نم  تفر و  یم  هناخ  يوس  هب  ابیز  كدوک  نآ 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

؟ تسا یسک  هچ  نیبب  وش و  هناخ  دراو  بوقعی ! يا 

.مدیدن (1) ار  یسک  مدش و  هناخ  دراو  نم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 10  / 1160

: دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، مهّودـع نم  ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  ءربیو  هلبق ، نم  يدـهلا  هّمئأبو  هب  ّمتأـی  هماـیق ، لـبق  هب  دـتقم  وهو  یتیب  لـهأ  مئاـق  كردأ  نمل  یبوط 
.ّیلع یتُّما  مرکأو  یئاقفر  کئلُوا 

نایاوشیپ ناماما و  زا  وا و  زاو  هدوب  وا  وریپ  شمایق  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـبای ، یم  رد  ارم  تیب  لها  مئاـق  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
يوریپ وا  زا  شیپ 

958/2 و 959. جئارخلا : 25/52 ح 17 ، راونألا : راحب  436/2 ح 5 ، نیدلا : لامک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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نم دزن  رد  متُّما  نیرت  یمارگ  نم و  ياقفر  نانیا  يرآ ، .دـیوج  یم  يرازیب  نانآ  نانمـشد  زا  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  هب  و  دـیامن ، یم 
.دنتسه (1)

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 11  / 1161

یخرب هب  تبسن  نادنواشیوخ  زا  یخرب  و  « ؛  (2) ِهَّللا » ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولُواَو  : » دیامرف یم  هک  يا  هفیرـش  هیآ 
؛ تسا هدمآ  دورف  ام  دروم  رد  دنتسه ،» رتراوازس  دنوادخ  باتک  رد  رگید 

ياهلـسن رد  يا  هدنیاپ  هملک  ار  دـیحوت  هملک  وا  و   ، » (3) ِِهبِقَع » یف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اـهَلَعَجَو  : » دـیامرف یم  هک  رگید  هفیرـش  هیآ  نینچمه 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  تمایق  زور  ات  تماما  .تسا و  هدش  لزان  ام  دروم  رد  زین  دهد ،» رارق  دوخ  زا  دعب 

يرخُالا اّمأو  نینـس ، هّتـس  وأ  رهـشأ  هّتـس  وأ  ماّیأ  هّتـسف  یلوُالا  اّمأ  يرخُالا ، نم  لوطأ  امهادـحإ  نیتبیغ : اّنم  مالـسلا  هیلع  مئاقلل  ّنأو 
ًاجرح هسفن  یف  دجی  ملو  هتفرعم  تّحـصو  هنیقی  يوق  نم  ّالإ  هیلع  تبثیالف  هب  لوقی  نم  رثکأرمألا  اذه  نع  عجری  یّتح  اهدـمأ  لوطیف 

.مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  انل  مّلسو  انیضق ، اّمم 

شش ای  هام و  شـش  زور و  شـش  لّوا ، تبیغ  تسا ، رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  يارب  انامه 
زج دنام  یمن  تباث  یـسکو  دندرگ  یم  رب  وا  زا  يو ، تماما  هب  نیلئاق  رتشیب  هک  دوش  یم  ینالوط  نانچ  نآ  رگید ، تبیغ  .تسا  لاس 

لها ام  میلست  و  دننیبن ، یجرح  دوخ  يارب  میا  هداد  روتسد  ام  هچنآ  دروم  رد  دنشاب و  هتشاد  حیحص  تخانش  يوق و  نیقی  هک  يدارفا 
.دنشاب (4) مالسلا  مهیلع  تیب 

: دیوگ یم  فیرش  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 

286/1 ح 3. نیدلا : لامک  - 1
هیآ 6. بازحا ، هروس  - 2

هیآ 28. فرخز ، هروس  - 3
134/51 ح1. راونألا : راحب  323/1 ح 8 ، نیدلا : لامک  - 4
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یّصاخ دارفا  زج  زور ، شش  هک  تسا  شتبیغ  نارود  لوط  رد  ترـضح  نآ  لاوحا  ینوگرگد  هب  هراشا  دیاش  زور » شـش   » زا روظنم 
تداهـش ماگنه  هب  لاس  شـش  زا  سپو  دندش  هاگآ  ّصاوخ  ریاس  هام ، شـش  زا  سپ  هاگنآ  دـندشن ، علطم  شتدالو  زا  شناگتـسب  زا 

.دندش علّطم  ترضح  نآ  نینزان  دوجو  زا  مدرم  زا  يرایسب  دیدرگ و  راکشآ  ترضح  نآ  رما  شراوگرزب ، ردپ 

: دیوگ یم  شترضحروهظ ) میالع  دروم  رد   ) هفیذح تسا : هدمآ  میقتسملا » طارص   » باتک رد   - 12  / 1162

خیراـت رد  ار  يا  هثداـح  نینچ  ناـمز ، نآ  مدرم  هکدـهد  یم  خر  يا  هثداـح  رهـش  نآ  رد  دوش ، یم  اـنب  يرهـش  قرـشم ، تمـسق  رد 
هک دـیآ  یم  دـیدپ  ماش  رد  يا  هثداح  هعقاو و  نیا ، زا  شیپ  هّتبلا  .دریذـپ  یم  نایاپ  هثداـح  نآ  هاـگنآ  دـنا ، هدـیدن  شیوخ  یگدـنز 

.دراذگ یم  ياج  رب  هتشک  رازه  دصراهچ 

اب هراومهو  دنوش  یم  زوریپ  اهگنج  همه  رد  نانآ  دیامن ، یم  مایق  راوس  دصیس  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نیا ، رـس  تشپ  هاگنآ 
.دنور (1) یم  شیپ  هب  زارفارس  مچرپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 13  / 1163

، اهرود بارخو  اهب ، کفـست  ءامدو  هرـصبلاو ، دادغبب  فسخو  هرمح ، ءامـسلا  یف  رهظتو  مهیـصاعم ، نع  مئاقلا  مایق  لبق  سانلا  رجز 
.رارق هعم  مهل  نوکیال  فوخ  قارعلا  لهأ  لومشو  اهلهأ ، یف  عقی  ءانفو 

یم دیدپ  یخرـس  نامـسآرد  دنریگ ، یم  رارق  انگنت  رد  شیوخ  ناهانگ  رثا  رد  مدرم  مالـسلا  هیلع  يدهم )  ) مئاق ترـضح  مایق  شیپ 
یم ناریو  اـه  هناـخ  دوش ، یم  هتخیر  ییاـه  نوخ  رهـش  ود  نآ  رد  دوش ، یم  فـسخ  دور و  یم  ورف  نیمز  هرـصب  دادـغب و  رد  دـیآ ،
* .ددرگ یم  بلس  اهنآ  زا  شمارآ  هک  دریگ  یم  ارف  ار  قارع  یتشحو  سرت و  تهج  نیا  زا  دنوش ، یم  دوبان  اهنآ  نامدرم  ددرگ و 

257/2 و 250. میقتسملا : طارصلا  و .* - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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: دیوگ ریصب  وبا  تسا : هدمآ  هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  بوسنم  صاصتخا »  » باتک رد   - 14  / 1164

اب وا  اب  ترضح  دوب ، ناسارخ  لها  زا  يدرم  ترـضح  نآ  دزن  متـشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  يافـصاب  رـضحم  رد 
: دومرف یم  هک  مدینشو  تفگ  نخس  مدیمهف  یم  نم  هک  يا  هجهل  اب  ترضح  سپس  مدیمهف ، یمن  نم  هک  تفگ  یم  نخس  يا  هجهل 

.نزب نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  ضرألا ؛ کلجرب  ضکرا 

.دنا هتشاذگ  ناشیاهبسا  نیز  رب  ار  دوخ  ياه  ندرگ  هک  دنتسه  یناراوس  شرانک  هک  دش ، راکشآ  ییایرد  مدید ) مدز  یتقو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ مالسلا هیلع  مئاقلا  باحصأ  نم  ءالؤه 

.دنتسه (1) مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نارای  زا  نانیا 

: دسیون یم  میقتسملا » طارصلا   » باتک رد   - 15  / 1165

يوج تسج و  يارب  ار  دوخ  نارودزم  زا  رفن  هس  یـساّبع  دضتعم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
.دنروایب ار  شرس  دنتفای  ار  یسک  ره  دادروتسد : داتسرف و  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ 

يور یصخش  دوب و  یبآ  ضوح  نآ  رد  هک  دندید  ار  یبادرـس  هاگان  دندش ، مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  دراو  روتـسد ، قبط  رفن ، هس  نآ 
.تشادن نانآ  هب  یهّجوت  دناوخ و  یم  زامن  يریصح  رب  بآ ،

یلو دوش ، قرغ  هک  دوب  کـیدزن  تفر  ورف  بآرد  دورب ، وا  دزن  اـت  تشاذـگ  بآ  يور  اـپ  هَّللادـبع » نب  دـمحا   » ماـنب ناـنآ  زا  یکی 
هک دوب  کیدزن  تفر  ورف  بآ  رد  دورب ، وا  دزن  ات  تشاذگ  ولج  اپ  يرگید  .دنداد  شتاجن  شیاقفر 

.319 320 صاصتخإلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.دنداد شرازگ  ار  هّیضق  هتشگ و  زاب  دضتعم  دزن  هتشاذگ و  رارف  هب  اپ  دننک  يراک  دنناوت  یمن  دندید  دنداد ، شتاجن  دوش  قرغ 

.دننک (1) نامتک  ار  هّصق  هک  داد  روتسد  دضتعم 

: دیوگ يرفعج  دمحا  نب  فسوی  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 16  / 1166

یلمحم رد  ار  صخش  راهچ  هاگان  مناوخب ، ار  مزامن  ات  مدمآ  دورف  بکرم  زا  متشگ ، یم  زاب  ماش  يوس  هب  جح ، مسارم  نایاپ  زا  سپ 
؟ يدومن كرت  ار  تزامن  تفگ : نانآ  زا  یکی  مدش ، تفگش  رد  اهنآ  ندید  زا  مدید و 

؟ یناد یم  اجک  زا  وت  متفگ :

؟ ینیبب ار  تنامز  ماما  يراد  تسود  ایآ  تفگ :

.تسا ییاه  هناشن  ياراد  وا  متفگ :

.دوش (2) یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  دنتسه  نآ  لخاد  رد  هک  یناسک  اب  لمحم  هک  مدید  لاح ، نیا  رد  دیوگ  يوار 

یم هادف  انحاورا  نامز  ماما  روهظ  هوکشاب  نارود  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 17  / 1167
: دنیامرف

نورظنیو هنوعمسیف  مهمّلکی  دیری  باجح ، مالـسلا  هیلع  مهمئاق  نیبو  مهنیب  نوکیال  یّتح  مهراصبأو  مهعامـسأ  یف  انتعیـشل  هَّللا  ّدمی 
.هناکم یف  هیلإ 

مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضحو  اـهنآ  ناـیم  هک  دـهد  یم  رارق  ییورین  ناـنچ  اـم  نایعیـش  مشچ  شوگ و  رد  دـنوادخ  نارود ، نآ  رد 
وا يابرلد  لامج  نانآ  دیوگ و  یم  نخس  نانآ  اب  دوخ  ناکم  نامه  رد  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  دوش ، یمن  يا  هدرپ  باجح و 

.دنونش (3) یم  ار  شنیشنلد  يادص  دننیب و  یم  ار 

210/2 ح 5. میقتسملا : طارصلا  - 1
211/2 ح 10. میقتسملا : طارصلا  - 2

.262/2 میقتسملا : طارصلا  - 3
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: دیوگ یمق  هَّللا  دبع  نب  دعس  تسا : هدمآ   (1) بقانملا » یف  بقاثلا   » رد  - 18  / 1168

یم هک  متشاد  زین  یلکشم  ياهشسرپ  هّتبلا  متفر ، ءاّرماس  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترایز  يارب  قاحسا  نب  دمحا  هارمه  هب 
.میتساوخ دورو  هزاجا  میتفر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  يوس  هب  میدش ، ءاّرماس  دراو  .مسرپب  ترضح  نآ  زا  متساوخ 

 - دوب هدش  هدیـشوپ  يربط  هچراپ  اب  هک  نابنا -  نآ  رد  دوب ، هتـشاذگ  شود  رب  ار  ینابنا  قاحـسا ، نب  دمحا  دش ، تیانع  دورو  هزاجا 
.دوب هدش  هتسب  نآ  بحاص  رهم  اب  يا  هسیک  ره  هک  دوب  رانید  مهرد و  هسیک  تصش  دصکی و 

: میامن یم  هیبشت  نینچ  درک  هطاحا  ار  ام  شلامج  رون  هک  ار  يا  هظحل  نآ  نم  میدش ، مامه  ماما  نآ  رضحم  دراو 

ناـسب شرظنم  تقلخ و  هک  تشاد  رارق  یکدوک  ترـضح ، نآ  تسار  يوناز  يور  دوـب ، مهدراـهچ  بش  ناـشخرد  هاـم  دـننامه  وا 
تسا یفلا  ییوگ  دوب ، زاب  نآ  نایم  ،و  دوب هتخیر  شـشوگ  يور  شرـس  يوس  ود  زا  كدوک ، نآ  يابیز  ياهوم  دوب ، يرتشم  هراتس 

.تسا هتفرگ  رارق  وا  ود و  نایم  هک 

زیگنا و تفگـش  ياه  نیگن  نآ ، نایم  ردو  دیـشخرد  یم  نآ  روآون  عیدـب و  ياهـشقن  هک  دوب  ینیّرز  رانا  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد 
؛ دوب هدومن  ادها  شترضح  هب  هرصب  لها  ياسؤر  زا  یکی  ار  نآ  هک  دوب ، هتفر  راک  هب  ینوگانوگ 

كدوک نآ  دـسیونب ، يدیفـس  قرو  رد  يزیچ  تساوخ  یم  یتـقو  دوب ، یملق  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  كراـبم  تسد  رد 
دناطلغ و یم  كدوک  نآ  ربارب  رد  ار  نیّرز  رانا  نآ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامیالوم  تفرگ ، یم  ار  شترـضح  ناتـشگنا 

.دوشن ترضح  نآ  نتشون  زا  عنام  ات  دومن  یم  لوغشم  نآ  ندروآ  نتفرگ و  هب  ار  ابیز  كدوک  نآ 

یم لقن  ار  نآ  زا  یشخب  نخـس ، ياضتقا  هب  ام  تسا و  ینالوط  فیرـش  ثیدح  نیا  دیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک بحاص  - 1
.مینک

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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زا ترـضح  نآ  یتقو  مینیـشنب ، هک  دومن  هراشا  داد و  خساپ  ینابرهم  تفطالم و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  میدومن ، مالـس  شروضح  هب  ام 
.داهن شترضح  ربارب  رد  هدروآ و  نوریب  هچراپ  نایم  زا  ار  نابنا  قاحسا  نب  دمحا  دش ، غراف  قاروا  نآ  نتشون 

: دومرف و  دومن ، ابیز  كدوک  نآ  هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامیالوم  ماگنه ، نیا  رد 

! رادرب دنا ، هداتسرف  وت  يارب  هک  تنایعیش  يایاده  زا  رهم  مدنزرف !

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  ابیز  كدوک  نآ 

.اهمارحب اهّلح  طلخ  دق  هسجر ، لاومأو  هسجن ، ایاده  یلإ  هرهاطلا  يدی  ّدمأ  نأ  یل  زوجی  يالوم ! ای 

طولخم مهاب  شمارح  لالح و  هک  دیلپ –  لاوما  هدولآ و  يایاده  نیا  يوس  هب  ار  مکاپ  تسد  نم ، هک  تسا  هتسیاش  ایآ  نم ! يالوم 
!؟ منک زارد  هدش - 

زا ار  نآ  لالح  مدنزرف  ات  روآ  نوریب  تسا  نابنا  رد  هچنآ  قاحسا ! رسپ  يا  دومرف : درک و  قاحـسا  نب  دمحا  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک ادج  شمارح 

: دومرف ابیز  كدوک  نآ  دروآ  نوریب  ار  هسیک  نیتسخن  یتقو  دروآ ، نوریب  نابنا  زا  ار  اه  هسیک  الوم ، شیامرف  قبط  دمحا ،

تسا يا  هرجح  لوپ  نآ ، زا  یـشخب  تسا ، رانید  ود  تصـش و  هسیک ، نیا  رد  تسا ، هّلحم  نالف  زا  ینالف  رـسپ  ینالف  لام  هسیک  نیا 
، هچراـپ هقاـط  هن  لوـپ  زا  تشاد و  شزرا  راـنید  جـنپ  لـهچ و  هک  دوـب -  هدیـسر  وا  هب  شردـپ  زا  هک  دوـب  یثرا  نآ  و  هتخورف -  هک 

.تسا اه  ناّکد  هراجا  زا  زین  نآ  رانید  هس  هدروآ و  تسدب  رانید  هدراهچ 

.نک صخشم  ار  نآ  مارح  درم ، نیا  هب  کنیا  مدنزرف ! دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامیالوم 

يور کی  شقن  فصن  هدش و  هدز  خیرات  نالف  رد  تسا و  ير  هّکـس  هک  يرانید  کی  دومرف : درک و  دمحا  هب  ور  ابیز ، كدوک  نآ 
! نیبب روآ و  نوریب  تسارانید ، عبر  نآ  نزو  هک  یلمآ  ییالط  هعطق  اب  هدش  كاپ  نآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1933 

http://www.ghaemiyeh.com


798 ص :

نم کی  درک و  نزو  ار  يا  هدش  هدیسیر  هبنپ  رادقم  نالف  لاس  زا  هام  نالف  رد  نآ ، بحاص  هک  تسا  نیا  دنمارح  اهنآ  هک  نیا  ّتلع 
شبحاـص هب  وا  دـیدزد ، وا  زا  ار  نآ  دـمآ و  يدزد  تشذـگ ، یتّدـم  داد ، دوب -  شا  هیاـسمه  هک  ینز -  هبنپ  هب  ار  نآ  دـش و  عبر  و 

نآ زا  رتهب  هبنپ  مین  نم و  کی  اهنآ ، ياج  هب  تساوخ و  ار  اه  هبنپ  نآ  ضوع  درک و  بیذـکت  ار  وا  شبحاص  یلو  تفگ ، ار  نایرج 
.تسا هچراپ  نآ  شورف  زا  یلمآ ، يالط  هعطق  نآ  رانید و  نیا  هک  تخورف  ار  نآ  دیرخ و  يا  هچراپ  نآ  لوپ  اب  و  تفرگ ،

هّکـس رادقم  هسیک و  بحاص  مان  نآ ، رد  هک  تفایرانید  ياه  هّکـس  نایم  رد  يا  همان  درک ، زاب  ار  هسیک  نآ  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو 
تمالع نامه  اب  زین  یلمآ  ییالط  هعطق  ير و  هّکـس  رانید  نآ  و  دوب ، هدـش  هتـشون  دوب ، هدومرف  ابیز  كدوک  نآ  هک  هنوگ  نامه  اه ،

.دندوب اه 

.داهن ابیز  كدوک  نآ  ربارب  رد  دروآ و  نوریب  ار  يرگید  هسیک  هاگنآ 

: دومرف ابیز  كدوک  نآ 

زیاج ام  يارب  نآ  رد  فّرـصت  هک  .تسا  راـنید  هاـجنپ  يواـح  هک  تسا ، هّلحم  نـالف  زا  ینـالف  دـنزرف  نـالف ، هب  ّقلعتم  زین  هسیک  نیا 
.تسین

؟ ارچ تفگ : قاحسا  نب  دمحا 

رپ ار  دوخ  هنامیپ  تسا ، هدرک  ملظ  نارگراک  هب  تبسن  لوصحم ، میـسقت  ماگنه  رد  شبحاص  هک  تسا  یمدنگ  لوپ  زا  نوچ  دومرف :
.دومن یم  یلاخ  ار  نآ  رس  زا  یمک  هکلب  دومن ، یمن  رپ  ار  اهنآ  هنامیپ  یلو  درک ، یم 

.مدنزرف یتفگ  تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نک هلاوح  ای  نادرگرب ، شنابحاص  هب  نک و  عمج  ار  لاوما  نیا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : درک و  قاحـسا  نب  دمحا  هب  ور  هاگنآ 
! روایب هداتسرف ، ام  يارب  نزریپ  نآ  هک  ار  يا  هچراپ  نآ  یلو  میرادن ، اهنآ  هب  يزاین  ام  هک  دننادرگرب  شنابحاص  هب  ات 

.مروایب میاقآ  تمدخ  هک  مدوب  هدرک  شومارف  مدوب و  هتشاذگ  يا  هچقودنص  نایم  رد  ار  هچراپ  نآ  نم  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 
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درک و نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامیالوم  تفر ، هچراـپ  نآ  ندروآ  يارب  قاحـسا  نب  دـمحا  یتقو  دـیوگ : دـعس 
: دومرف

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دعس ! يا 

.تسا هدومن  قیوشت  نامیالوم  تاقالم  هب  ارم  قاحسا  نب  دمحا  مدرک : ضرع 

؟ يا هدرک  هچ  یسرپب ، یتساوخ  یم  هک  ار  ییاهشسرپ  دومرف :

.مراد هارمه  هب  نونکا  دنتسه و  هنوگ  نامه  مدرک : ضرع 

! سرپب ممشچ  رون  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف : درک و  شزیزع  دنزرف  هب  هراشا  ترضح 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دش ، مامت  اه  شـسرپ  خساپ  یتقو  داد (1) ،  خـساپ  ار  همه  اـبیز  كدوک  نآ  مدومن و  لاؤس  هب  عورـش  نم 
یم هک  مدید  وا  هار  رد  متفر ، قاحسا  نب  دمحا  لابند  هب  هدش و  صخرم  ناشرضحم  زا  زین  نم  تساخرب ، ابیز  كدوک  نآ  اب  مالسلا 

؟ يدرک رید  ارچ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  متفگ : درک ، یم  هیرگ  دمآ و 

.ما هدرک  مگ  منک ، رضاح  دومرف  میالوم  هک  يا  هچراپ  تفگ :

! وگب ناشدوخ  هب  تسین ، يروط  متفگ :

یم دورد  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هک  یلاح  رد  دـنخبل  اب  دـعب  یتاـظحل  دـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  وا 
.تشگزاب داتسرف ،

؟ دش هچ  متفگ :

.دناوخ یم  زامن  نآ  يور  ترضح  نآ  دوب ، هدش  نهپ  میالوم  ياپ  ریز  هچراپ  نآ  تفگ :

هیلع ماما  لزنم  هب  میدوب  اـجنآ  رد  هک  يزور  دـنچ  اـم  و  متفگ ، اـنث  وا  رب  هدومن و  ساپـس  تمعن  نیا  هب  ار  يادـخ  نم  دـیوگ : دـعس 
.میدید یمن  مالسلا  هیلع  ماما  رانک  رد  ار  ابیز  كدوک  نآ  رگید  یلو  میدرک ؛ یم  دمآ  تفر و  مالسلا 

قاحسا نب  دمحا  هارمه  هب  نم  میدرگرب  نطو  هب  میتساوخ  یم  هک  يزور 

.مدومنن رکذ  ندش ، ینالوط  تهج  هب  ار  اهخساپ  شسرپ و  نم  دیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک بحاص  - 1
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: درک ضرع  داتسیا و  شترضح  ربارب  رد  قاحسا  نب  دمحا  میدش ، فّرشم  شتمدخ  هب  نامرهش  ناگرزب  زا  رفن  ود  و 

یم لاـعتم  دـنوادخ  زا  اـم  هدـش ، تخـس  ییادـج  تنحم  هدیـسر و  ارف  ندومن  عادو  ندرک و  چوک  ماـگنه  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا 
رورس ناتردام ، مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  ناتردپ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ناتراوگرزب  ّدج  رب  هک  میهاوخ 
ياقآ هک  مالسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  ناتزیزع  ردپ  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناتیومع  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ملاع  نانز 
دورد ناتیمارگ  دنزرف  امش و  رب  دنتسه و  نیرهاط  كاپ و  نایاوشیپ  ناماما و  هک  اهنآ  زا  سپ  ناتموصعم  ناردپ  و  دنتـشهب -  ناناوج 

.دهدن رارق  ام  رادید  نیرخآ  ار  رادید  نیا  دزاس و  دوبان  ار  ناتنانمشد  هدرب و  الاب  هراومه  ار  امش  ماقم  دنوادخ  میراودیما  دتسرف ،

شیابیز هرهچ  رب  کشا  تارطق  دـش و  رپ  کشا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نامـشچ  تفگ ، ار  هلمج  نیرخآ  نیا  قاحـسا  نب  دـمحا  یتقو 
: دومرف هاگنآ  تشگ ، يراج 

.دیسر یهاوخ  دنوادخ  تاقالم  هب  رفس  نیمه  رد  هک  زرون ! رارصا  اعد  نیا  رد  قاحسا ! دنزرف  يا 

! میالوم تفگ : دمآ  شوه  هب  دش و  بوخ  شلاح  یتقو  داتفا ، نیمز  رب  دـش و  شوهیب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  قاحـسا  نب  دـمحا  یتقو 
هب يا  هچراپ  دیهد و  راختفا  نم  هب  هک  مهد  یم  دنگوس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدـج  تمرح  هب  ادـخ و  هب  ار  امش 

.دییامن تیانع  نم  يارب  نفک  ناونع 

: دومرف و  دروآ ، نوریب  مهرد  هدزیس  درب و  شرف  ریز  هب  تسد  مالسلا  هیلع  ماما 

.ًالمع نسحأ  نم  رجأ  عیضیال  یلاعت  هَّللا  ّنإو  تلأس ، ام  مدعت  نل  ّکنإف  اهریغ ، کسفن  یلع  قفنتالو  اهذخ ،

لمع هک  ار  یـسک  شاداپ  دنوادخ  هک  دروآ  یهاوخ  تسدـب  یتساوخ  هک  ار  هچنآ  نکن و  هدافتـسا  لوپ  نیا  زج  ریگب و  ار  لوپ  نیا 
.دنادرگ یمن  عیاض  هداد ، ماجنا  کین 
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« ناولح  » مانب یّلحم  کیدزن  یتقو  میدومیپ ، هار  خسرف  هس  میداتفا )، هار  هب  هدش و  صخرم  شرضحم  زا  یگمه  هاگنآ  : ) دیوگ دعس 
دراو یتقو  میدش ، شویأم  وا  یگدنز  زا  هک  ییاج  ات  دش ، نوگرگد  شندب  یمومع  عضو  و  درک ، بت  قاحـسا  نب  دـمحا  میدیـسر ،

.میدرک قارتا  اهارسناوراکزا  یکی  رد  میدش  ناولح » »

فارطا زا  بشما  تفگ : درک و  ام  هب  ور  هاگنآ  تساوخ ، دوب  ناولح »  » میقم هک  ار  شدوخ  نایرهـشمه  زا  یکی  قاحـسا ، نب  دـمحا 
.دیراذگب اهنت  ارم  دیوش و  هدنکارپ  نم 

.میتشگ زاب  دوخ  قاتا  هب  مادک  ره  هدمآ و  نوریب  وا  قاتا  زا  یگمه  ام 

.مدیرپ باوخ  زا  و  دیسر ، منهذ  هب  يزیچ  حبص ، ياه  یکیدزن  دش ، يرپس  بش  دیوگ : دعس 

وکین شاداپ  دنوادخ  دیوگ : یم  نم  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامیالوم  مداخ  روفاک ، مدرک ، زاب  ار  منامـشچ  یتقو 
نفک هداد و  لسغ  ار  قاحسا  نب  دمحا  ناتتسود  ام  دیامن ! ناربج  ناتتسود  رد  ار  امـش  تبیـصم  دنک و  تمحرم  امـش  هب  ناتیازع  رد 

.دوب رتالاو  امش  همه  هاگیاج  زا  ناتیاقآ  هاگشیپ  رد  وا  هاگیاج  هک  ارچ  دینک ، نفد  ار  وا  دیزیخرب و  میدومن ،

.دش (1) ناهنپ  ام  ناگدید  زا  تفگب و  نخس  نیا  وا 

: دیوگ یم  حور  یبا  نب  دمحا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 19  / 1169

نیرت نئمطم  يراگزیهرپ  تهج  زا  ام  رهـش  رد  وت  حور ! یبا  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  رونید »  » مدرم زا  یمطاف  ییوناـب  يزور 
.یهد ماجنا  يریذپب و  یناسرب و  شلها  هب  ات  مراذگ  یم  وت  هدهع  هب  ار  نآ  مراپسب و  وت  هب  ار  یتناما  مهاوخ  یم  یتسه ، دارفا 

454/2ح21 نیدـلا : لامک  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  ار  تیاور  نیا  78/52 ح1 . راونألاراحب : 585 ح1 ، بقانملا : یف  بقاـثلا  - 1
.میدرب هرهب  زین  نآ  رگید  عبانم  زا  تیاور  نیا  همجرت  رد  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدومن  لقن  ظافلا ) رد  توافتاب  )
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.مهد یم  ماجنا  هَّللا  ءاش  نا  متفگ :

نآ ياوتحم  زا  ار  وت  هک  یـسک  هب  ار  نآ  ات  نکم  هاگن  نآ  رد  نکن و  زاـب  ار  نآ  تسا ، مهرد  دـنچ  هتـسب ، رـس  هسیک  نیا  رد  تفگ :
دیراورم هناد  هس  ياراد  هراوشوگ  نیا  دراد -  شزرا  راـنید  هد  هک  تسا -  نم  هراوشوگ  مه  نیا  نمـض ، رد  .یناـسرب  دزاـس ، هاـگآ 

ار نآ  خـساپ  مهاوخ  یم  هک  مراد  یـشسرپ  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  نم  اهنیا ، رب  هوالع  دزرا ، یم  راـنید  هد  هک  تسا 
.دیوگ خساپ  مسرپب ، وا  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

؟ تسیچ تشسرپ  متفگ :

یمن تهج ، نیمه  هب  هتفرگ  ضرق  یـسک  هچ  زا  مناد  یمن  نم  تفرگ ، ضرق  یـسک  زا  راـنید  هد  مرداـم  نم ، یـسورع  عقوم  تفگ :
.میامن یم  تخادرپار  وا  لوپ  نم  دنیامرفب  وت  هب  ار  صخش  نآ  ترضح  رگا  مهدب ، یسک  هچ  هب  ار  رانید  هد  نآ  مناد 

( دش بوخ  : ) متفگ مدوب ، مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردارب  یلع -  نب  رفعج  تماما  هب  دقتعم  نم  دیوگ : حور  یبا  نب  دمحا 
اجنآ رد  مدش ، دادـغب  دراو  مداتفا ، هار  هب  دادـغب  يوس  هب  هتفرگ و  لیوحت  ار  تناما  .دوش  یم  رفعج  نم و  نایم  ناحتما  تالاؤس  نیا 

.متسشنو مدرک  مالس  متفر ، ءاّشو  دیزی  نب  زجاح  دزن 

؟ يراد یتجاح  تفگ :

.دیهد ربخ  نآ  ّتیفیک  نآ و  رادقمزا  هک  نآ  طرش  هب  اّما  مهدب ، امش  هب  تسا  رارق  هک  تسه  نم  دزن  یتناما  متفگ :

: هتشون نآ  رد  هدیسر ، نم  هب  وت ، تناما  دروم  رد  هک  تسا  يا  همان  نیا  متسین ، نآ  نتفرگ  هب  رومأم  نم  تفگ : وا 

.تسرفب ام  دزن  ءاّرماس ، هب  ار  وا  ریذپن و  ار  لاوما  نآ  حور  یبا  نب  دمحا  زا 

.مدرک هدارا  هک  تسا  يزیچ  نیرتگرزب  نیا  هَّللا ! ّالا  هلإ  ال  متفگ : هدش و  تفگش  رد  نم 
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تسخن هن ، متفگ : هدرک و  يرکف  دعب  .مور  یم  رفعج  دزن  لّوا  متفگ : مدش  رهـش  دراو  یتقو  متفر ، ءاّرماس  هب  هدرک  تکرح  دادغب  زا 
.مور یم  رفعج  دزن  هنرگو ، چیه ، هک  دنداد  ارم  خساپ  رگا  مور ، یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لزنم 

وت تفگ : دمآ و  نوریب  یمداخ  مدیسر ، شترـضح  برد  رانک  یتقو  مداتفا ، هار  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  فرط  هب 
؟ یتسه حور  یبا  نب  دمحا 

.يرآ مدرک : ضرع 

: دوب هتشون  نآ  رد  مدناوخ ، ار  همان  نم  .ناوخب  ار  نآ  تسوت ، لام  همان  نیا  تفگ :

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

وت نامگ  هک  یلاح  رد  هدرپس ، وت  هب  تسا  نآ  رد  مهرد  رازه  وت -  نامگ  هب  هک -  يا  هسیک  ینارید  رتخد  لیاح ، حور ! یبا  رسپ  يا 
.يرادن ربخ  نآ  لخاد  زا  يدرکن و  زاب  ار  هسیک  هدرک و  تناما  يادا  وت  تسین ، تسرد 

یم رانید  هد  اهنآ  درک  یم  نامگ  نز  نآ  هک  تسا  هراوشوگ  ددع  ود  وت  دزن  و  تسا ، ملاس  رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  هسیک ، نآ  رد 
ود نآ  رتشیب ، ای  دـنراد و  شزرا  رانید  هد  اهنآ  هک  تسا  دـیراورم  هناد  هس  اـهنآ  رد  دـنراد و  هک  ینیگن  ود  اـب  هتفگ ، تسار  دـنزرا ،

، وا هکار  هچنآ  هدب و  زجاح  هب  ار  لاوما  نآ  ورب و  دادـغب  هب  هاگنآ  میدیـشخب ، وا  هب  ار  اهنآ  ام  هک  .هدـب  ام  زینک  نالف  هب  ار  هراوشوگ 
.ریگب دهد ، یم  وت  هب  رفس  هنیزه  ناونع  هب 

وا تسیک ؟ شبحاـص  دـناد  یمن  هدرک و  ضرق  وا  یـسورع  عقوم  رد  شرداـم  دـنک  یم  ناـمگ  نز  نآ  هک  يراـنید  هد  نآ  دروم  رد 
نارهاوخ نایم  ار  نآ  دهاوخ  یمن  رگا  دهدب ، وا  هب  درادن  تسود  نز  نآ  تسام ، نانمشد  زا  یبصان و  هک  تسا  دمحا  رتخد  موثلک ،

.دنک میسقت  دوخ ، دنمزاین  نارهاوخ  نایم  هک  میا  هداد  هزاجا  وا  هب  زین  ام  دیامن ، میسقت  دوخ 

لها دنوادخ  هدرک و  توف  تنمشد  هک  درگ  زاب  دوخ  رهش  هب  ورن و  رفعج  دزن  ناحتما  يارب  حور ! یبا  رـسپ  يا  هک : نیا  رگید  نخس 
.تسا هتشاذگ  ثرا  وت  هب  ار  وا  لام  و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ياه مهرد  اهرانید و  يو  مداد ، زجاح  هب  ار  هسیک  دادغب  رد  مداتفا ، هار  هب  دادغب  يوس  هب  همان  ندناوخ  زا  سپ  دـیوگ : حور  یبا  نبا 
هب ار  غلبم  نیا  هک  مراد  روتـسد  تفگ : داد و  نم  هب  راـنید  یـس  هاـگنآ  دوب ، راـنید  هاـجنپ  ملاـس و  مهرد  رازه  ، نآ رد  درمـش ، ار  نآ 

.مهدب وت  هب  هنیزه  ناونع 

هتـشون نآ  رد  هک  داد  نم  هب  هتـسبرس  يا  همان  دـمآ و  ناسر  همان  ناـهگان  متفر ، دادـغب  رد  دوخ  هاـگتماقا  هب  هتفرگ و  ار  غلبم  نآ  نم 
.مدرگ زاب  منطو  هب  هک  دندوب  هتساوخ  نم  زا  ما  هداوناخ  تسا و  هدرم  تنزردپ  هدش :

هب مهرد  رازه  دص  رانید و  رازه  هس  هلیـسو  نیدب  هدرک و  توف  وا  هک  مدید  مدـش ، دوخ  راید  رهـش و  دراو  هداد و  همادا  دوخ  هار  هب 
.دیسر ثرا  نم 

.تسا (1) هناشن  هیآ و  نیدنچ  ياراد  زین  تیاور  نیا  دیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک بحاص 

: دیوگ یم  یفوص (2)  نسح  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 20  / 1170

، مهد لیوحت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  بیان  حور ، نب  نیـسح  هب  ات  دندوب  هداد  نم  هب  ار  یهوجو  منایرهـشمه  مدوب ، جـح  رفـس  مزاع 
.مدروآ رد  هرقن  الط و  شمش  تروص  هب  ار  اهنیا  نم  دندوب ، هرقن  الط و  هوجو  نیا 

موش هّجوتم  هک  نیا  نودب  مدرک ، یم  یسررب  ار  اه  هرقنو  اهالط  مدومن ، قارتا  هدز و  همیخ  يرازگیر  رد  مدیسر  سخرس »  » هب یتقو 
.مداتفا هار  هب  هدرک و  تکرح  اجنآ  زا  تفر ، ورف  گیر  رد  هداتفا و  متسد  زا  اه  شمش  زا  یکی 

، مدرک یسررب  ار  اهنآ  زاب  مدرم ، لاوما  ظفح  يارب  مدیسر  نادمه  هب  یتقو 

زا 51 ح295/11 راونالا : راـحب  رد  تواـفت  یکدـنا  اـب  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  594 ح1 . بقاـنملا : یف  بقاـثلا  - 1
زین عبنم  نآزا  همجرت  رد  ام  دوب  اه  ییاسران  ياراد  ثیدح  نتم  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  هدومن  لقن  هللا  همحر  يدنوار  خیـش  جـئارخلا 

( مجرتم  ) .میدرب هرهب 
«. خلب رهش  میقم  یفریص ، نسح  نب  دّمحم  : » تسا هدمآ  نینچ  راونألا  راحب  رد  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ياهالط زا  نزو  نامه  هب  تناـما ، يادا  يارب  تسا ، هدـش  مگ  لاـقثم  هس -  دون و  اـی  هس -  دـص و  نزو  هب  یـشمش  هک  مدـش  هّجوتم 
.مدرک هفاضا  اهنآ  هب  مدوخ 

وا هب  ار  اه  تناما  نآ  هتـشگ و  بایفرـش  هرـس  سدق  حور  نب  نیـسح  مساقلا  ابا  خیـش  تمدخ  مدـش ، دادـغب ) ( ؛ مالـسلا هنیدـم  دراو 
.مداد لیوحت 

تشادرب و مدوب ، مدرک  هفاضا  اهنآ  هب  مدوخ  لاوما  زا  نم  هک  یـشمش  درک و  هسیک  لخاد  ار  شتـسد  تفرگ ، لیوحت  ار  اـهنآ  یتقو 
: دومرف داد و  نم  هب 

هب رگا  تفر ، ورف  گیر  رد  شمـش  نآ  يدز  همیخ  اجنآ  یتقو  يدرک ، مگ  سخرـس »  » رد ار  ام  شمـش  تسین ، ام  لاـم  شمـش  نیا 
يدرگرب و یهاوخب  یتقو  درک  یهاوخ  ادـیپ  اه  گیر  ریز  زا  ار  نآ  ییآ  دورف  يدوب ، هدـمآ  دورف  هک  ییاجنآ  رد  يدرگرب و  اـجنآ 

.دید یهاوخن  ارم  یهد ، لیوحت  ام  هب  ار  نآ 

رب هک  اـه  گـیر  ناـیم  رد  ار  شمـش  نآ  مدـمآ ، دورف  مدوب ، هدز  همیخ  هک  ییاـجنامه  رد  و  مدرک ، تکرح  سخرـس  يوـس  هب  نم 
.مداتفا هار  هب  دوخ  رهش  يوس  هب  و  هدرک ، ادیپ  دوب ، هدییور  یهایگ  شیور 

هرس سدق  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  مدید  مدش ، رهش  دراو  مدرک ، تکرح  دادغب  رهش  يوس  هب  هتشادرب و  ار  شمـش  دعب  لاس 
.مداد لیوحت  ار  شمش  نآ  هدش و  بایفرش  هرس  سدق  يرمس  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  تاقالم  هب  هدومن ، تافو 

.تسا (1) ییاه  هناشن  ياراد  زین  تیاور  نیا  دیوگ : بقانملا » یف  بقاثلا   » بحاص

: دیوگ یم  بیدا  سراف  نب  دمحا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 21  / 1171

اب ار  نآ  هک  دـندومن  تساوـخ  رد  نم  زا  مدرک  فـیرعت  ما  ینید  ناردارب  زا  یخرب  يارب  ار  نآ  یتـقو  مدینـش ، نادـمه  رد  یتیاـکح 
، مسیونب مدوخ  ّطختسد 

هدرک لقن  340/51 و 341 ح68 » راونألا : راحب   » رد ار  ثیدح  نیا  زین  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  600 ح 12 . بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
( مجرتم  ) .میدرب هرهب  ناشیا  هخسن  زا  نآ  همجرت  رد  هک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.تسا هدومن  تیاکح  هک  تسا  یسک  رب  نآ  هدهع  متشون و  ار  تیاکح  تهج ، نیمه  هب  متشادن ، اهنآ  هتساوخ  لاثتما  زج  يا  هراچ 

بهذم وریپ  هدوب و  هعیش  نانآ  همه  دننک ، یم  یگدنز  دشار  ینب  هب  فورعم  يا  هفیاط  نادمه ، رهـش  رد  تسا : رارق  نیا  زا  ناتـساد 
.دنتسه هّیماما 

! دیتسه هعیش  امش  طقف  نادمه  مدرم  نایم  زا  روطچ  مدیسرپ : اهنآ  زا  یکی  زا  هدش و  واکجنک  رما  نیا  زا 

، دش فّرـشم  جـح  هب  یلاس  تسوا -  هب  بوسنم  ام  هفیاط  هک  ام -  ّدـج  تفگ : نم  خـساپ  رد  دوب ، راکوکین  هتـسیاش و  هک  يدرمریپ 
: درک لقن  نینچ  يا  هّصق  رفس ، زا  تشگ  زاب  زا  سپ  يو 

یمک هدـمآ و  دورف  رتش  زا  مدز  ولج  هلفاق  زا  میدومیپ ، نابایب  رد  دـنچ  یلزانم  يا ، هلفاق  هارمه  هب  مدرک ، ماـمت  ار  ّجـح  لاـمعا  یتقو 
هدرک و فّقوت  اجنیا  تسا  بوخ  متفگ : مدوخ  اب  مدـش ، هتـسخ  هک  نیا  ات  مدرک ، تکرح  هدایپ  ار  يداـیز  ریـسم  مدرک ، يور  هداـیپ 

.مزیخ یم  رب  دیسر ، هلفاق  یتقو  میامن ، تحارتسا  یکدنا  مباوخب و  یمک 

دوجو تشحو  سرت و  تسین ، سک  چیه  مدید  مدش ، رادیب  داد  مرازآ  باتفآ  يامرگ  یتقو  مدشن ، رادیب  یگتسخ  طرف  زا  مدیباوخ ،
.منک یم  تکرح  دهاوخب ، وا  هک  فرط  ره  هب  متفگ : هدرک و  ادخ  هب  لّکوت  ییاپ ، ياج  هن  مدید و  یم  یهار  هن  تفرگ ، ارف  ارم 

ّتقد یتقو  تشاد ، يرّطعم  كاخ  دوب ، هدـیراب  ناراـب  یگزاـت  هب  ییوگ  مدیـسر ، مّرخ  زبس و  يا  هقطنم  هب  هاـگان  متفر ، هار  یکدـنا 
نآ فصو  یسک  زا  هدیدن و  ار  يرصق  نانچ  لاح  ات  نم  دیشخرد ، یم  ریشمش  دننامه  هک  مدید  يرصق  هقطنم  نیا  ياهتنا  رد  مدرک 

.منیبب کیدزن  زا  ار  رصق  نیا  متسناوت  یم  شاک  متفگ : دوخ  اب  مدوب ، هدینشن  ار 

رفن ود  مدیسر ، نآ  برد  رانک  یتقو  متفر ، رصق  يوس  هب  تهج ، نیمه  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.مدرک مالس  اهنآ  هب  مدید ، تسوپدیفس  مداخ 

.تسا هتساوخ  ریخ  وت  يارب  دنوادخ  هک  نیشنب  دنتفگ : هداد و  خساپ  ییابیز  هجهل  اب  اهنآ 

! وش دراو  زیخرب  تفگ : دمآ و  دعب  یتاظحل  دش ، رصق  دراو  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی 

نم زا  رتولج  مداخ  مدوب ، هدیدن  نآ  زا  رت  ینارون  رتوکین و  ینامتخاس  نونکات  هک  مدید  ار  ینامتخاس  مدـش ، رـصق  دراو  متـساخرب ،
! وش دراو  تفگ : نم  هب  دز و  رانک  ار  یقاتا  هدرپ  تفر و 

ریـشمش شرـس  يالاب  دیـشخرد ، یم  بش  یکیرات  رد  هام  نوچمه  وا  هرهچ  مدـید ، قاتا  طـسو  ار  ییاـبیز  ناوج  مدـش ، قاـتا  دراو 
ینابرهم اب  وا  .مدرک  مالس  .دوب  شرس  کیدزن  ییوگ  تشاد و  وا  كرابم  رس  اب  یمک  هلصاف  هک  دوب ، نازیوآ  قاتا  فقـس  زا  يدنلب 

: دیسرپ سپس  داد ، خساپ  نحل  نیرتهب  و 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ 

! ادخ هب  دنگوس  هن ، مدرک : ضرع 

: دومرف یفرعم  نینچ  ار  شدوخ  راوگرزب  نآ 

تئلم امک  ًالدـع  ضرألا  ألمأف  هیلإ -  راشأو  فیـسلا –  اذـهب  نامزلا  رخآ  جرخأ  يذـّلا  انأ  مالـسلا ،  مهیلع  دّـمحم  لآ  نم  مئاقلا  انأ 
.ًاروج

یم مایق  دومن -  ریشمش  هب  يا  هراشا  ریشمش -  نیمه  اب  نامز  رخآ  رد  هک  یسک  نامه  متسه ، مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  مئاق  نم ،
.میامن یم  رپ  داد  لدع و  زا  تسا  روج  متس و  زا  هتشابنا  هک  ار  نیمز  منک و 

.مدـییاس شکرابم  ياپ  كاـخ  هب  تروص  هتخادـنا و  شکراـبم  ياـهاپ  هب  ار  دوخ  متخانـش  ار  وا  مدینـش و  ار  اـبیز  نخـس  نیا  یتقو 
: دومرف

!؟ یتسین نادمه ، مان  هب  هدش  عقاو  يدنلب  تاعافترا  رد  هک  يرهش  زا  ینالف  وت  ریگب ! الاب  ار  ترس  نکم ، ار  راک  نیا 

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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؟ يدرگ زاب  ترهش  هب  يراد  تسود  ایآ  دومرف :

یم اـهنآ  هب  هتـشاد  ینازرا  تیاـنع و  نم  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هدژم  مدیـسر  مرهـش  هب  یتقو  نم ! يـالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 
.مناسر

شترـضح تمدـخ  زا  مه  اـب  داد و  نم  هب  یلوـپ  هسیک  تفرگ و  ارم  تسد  وا  درک ، هراـشا  مداـخ  نآ  هـب  ترـضح  ماـگنه ، نـیا  رد 
ایآ تفگ : وا  تسادیپ ، يدجـسم  هرانم  ناتخرد و  اهناب ، هیاس  مدید  مدرک  هاگن  یتقو  تفر ، هار  نم  اب  یمدـق  دـنچ  میدـش ، صخرم 

؟ یسانش یم  ار  رهش  نیا 

.تساجنآ هیبش  اجنیا  دراد ، مان  دابآ » دسا   » هک تسا  يرهش  نادمه ، ام  رهش  کیدزن  متفگ :

.یتفای هار  هک  ورب  تسا ، دابآدسا  اجنیا  تفگ :

دراو هدرک  تکرح  تسا ، رانید  هاجنپ -  ای  لهچ -  مدید  مدرک ، هاگن  هسیک  هب  مدش ، دابآدسا  دراو  .مدیدن  ار  یسک  متشگرب ، یتقو 
هدژم نانآ  هب  دوب  هدومرف  تیانع  نم  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هدرک و  عمج  ار  ما  هداوناخ  همه  مدیسر  ما  هناخ  هب  یتقو  مدش ، نادمه 

.میدوب (1) یکین  ریخ و  رد  هراومه  ام  دروآ و  یم  يور  ام  هب  ریخ  متشاد  ار  اه  هّکس  نآ  هک  ینامز  ات  و  مداد ،

: دیوگ يدزا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 22  / 1172

زاغآ ار  متفه  طوش  متساوخ  یم  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  مشـش  طوش  مدوب ، هبعک  فاوط  لوغـشم  يزور  مدش ، فّرـشم  هّکم  هب  یلاس 
تبیهاب هرهچ و  شوخ  ابیز ، یناوج  رود  نانآ  دـندوب ، هبعک  تسار  تمـس  رد  هک  داتفا  نایجاح  زا  يا  هقلح  هب  ممـشچ  هاگان  میامن ؛

؛ دوب هتسشن  ابیز  هک  نیا  نیع  رد  تفگ ، یم  نخـس  تشاد  وا  دوب ، مدرم  کیدزن  اّما  دوب  تبیه  ياراد  هک  نآ  اب  وا  دندوب ، هدز  هقلح 
رت نیریش  رتابیز و  نم  تفگ  یم  نخس  نیریش  ابیز و  نانچ 

هللا همحر  یسلجم  همّالع  453/2 ح 20 و  نیدلا : لامک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  ار  تیاور  نیا  605 ح1 . بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
.دنا هدرک  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 40/52 ح 30 راونألا : راحب  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1944 
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.مدوب هدیدن  نآ  زا 

؟ تسیک وا  مدیسرپ : یکی  زا  تشاذگن ، ارم  ّتیعمج  ماحدزا  یلو  میوگب ؛ نخس  وا  اب  ات  مورب  ولج  متساوخ 

دوخ نایعیش  ّصاوخ  يارب  لاس ، ره  وا  درک ، دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  تفگ :
.دیوگ یم  نخس  اه  نآ  هب  هتشگ و  رهاظ 

يامنهار دنوادخ  هک  دییامرف  تیاده  ارم  ما ، هدمآ  امش  تمدخ  تیاده  يارب  نم  میالوم ! رورـس و  متفگ : هدرک و  اقآ  نآ  هب  ور  نم 
.تسامش

.دومرف تیانع  نم  هب  هزیر  گنس  یتشم  وا 

؟ دومرف تیانع  وت  هب  يزیچ  هچ  تفگ : نم  هب  دوب ، هتسشن  اجنآ  هک  یناسک  زا  یکی  مدمآ ، نوریب  عمج  نآ  زا  هتفرگ و  ار  اهنآ  نم 

، مدمآ شترـضح  يوس  هب  همیـسارس  .دنتـسه  الط  شمـش  اهنآ  همه  مدید  مدرک  زاب  ار  متـسد  یتقو  یلو  هزیر ! گنـس  یتشم  متفگ :
: دومرف نم  هب  مدش  بایفرش  شتمدخ  یتقو 

؟ یتخانش ارم  ایآ  دش ، فرطرب  وت  زا  یهارمگ  يروک و  دش و  راکشآ  وت  رب  قح  مدومن ، نایب  وت  رب  ار  ناهرب  تّجح و 

: دومرف .هن  مدرک : ضرع 

، هّجح نم  ولختال  ضرألا  ّنإ  ًاروجو ، ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـع  اهألمأ  يذـّلا  اـنأ  ناـمزلا ، مئاـق  اـنأ  هَّللا ، رمأـب  مئاـقلا  اـنأ  يدـهملا ، اـنأ 
.ّقحلا لهأ  نم  کناوخإ  اهب  ثّدحت  هنامأ  هذهو  هرتف ، یف  سانلا  یقبتالو 

زا هدش  هتـشابنا  روج  متـس و  زا  هک  ار  نیمز  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  منامز ، مئاق  نم  میادخ ، رما  هب  مئاق  نم  متـسه ، يدـهم  نم 
.درک مهاوخ  رپ  داد  لدع و 

وت و هدهع  رب  تسا  یتناما  نخـس  نیا  دنام ، دنهاوخن  تبیغ  ترتف  رد  زگره  مدرم  و  دنام ، یمن  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  هاگ  چیه  نیمز 
.نک (1) وگزاب  دوخ  قح  لها  ناردارب  هب  ار  نآ 

هللا همحر  یسلجم  همّالع  784/2 ح 110 و  جئارخلا : رد  هللا  همحر  يدـنوار  خیـش  ار  تیاور  نیا  613 ح7 . بقانملا : یف  بقاثلا  - 1
.دنا هدومن  لقن  توافت ) یکدنا  اب   ) 1/52 ح 1 راونألا : راحب  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1945 
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مالـسلا هیلع  نامز  ماما  میالوم  تمدخ  دـیوگ : مداخ  ریرـض  دـسیون : یم  هّیـصولا » تابثا   » رد هرـس  سدـق  يدوعـسم   - 23  / 1173
: دومرف نم  هب  ترضح  .مدش  بایفرش 

! روایب نم  يارب  ار  خرس  یلدنص 

.مدروآ شترضح  تمدخ  ار  خرس  یلدنص  نم 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ  دومرف :

.يرآ مدرک : ضرع 

؟ متسیک نم  دومرف :

.دیتسه نم  رورس  اقآ و  دنزرف  و  نم ! رورس  اقآ و  امش ، مدرک : ضرع 

.دوبن نیا  نم  روظنم  دومرف :

.دیهد حیضوت  نم  يارب  ار  ناتدوخ  روظنم  ًافطل  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع 

.یتعیشو یلهأ  نع  ءالبلا  هَّللا  عفر  یب  و  ءایصوألا ، متاخ  انأ  دومرف :

.دنک (1) یم  عفد  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  اهیراتفرگ  الب و  نم  تهج  هب  لاعتم  دنوادخ  متسه ، ایصوا  متاخ  نم 

: دیوگ یم  ریصب  وبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 24  / 1174

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم 

.مهلضفأ (2) وهو  مهمئاق  مهعسات  هعست ؛ مالسلا  هیلع  نیسحلا  دعب  اّنم  نوکی 

.دوب دهاوخ  نانآ  نیرترب  وا  هدوب و  اهنآ  مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  دنتسه  نادناخ  ام  زا  ماما  رفن  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپ 

: دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسیون : یم  لامعألا » باوث   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 25  / 1175

:441/2 ح 12» نیدلا لامک   » رد هللا  همحر  قودـص  خیـش  ار  تیاور  نیا  ریظن  30/52 ح 25 . راونألا : راحب  ، 252 هّیصولا : تابثإ  - 1
همحر مرتحم  هدنـسیون  هک  ار  ینایب  هدمآ و  مداخ » رـصنوبا  فیرط   » ثیدـح نیا  يوار  عبانم ، نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدروآ 

( مجرتم  ) .تسا هدشن  همجرت  تهج  نیمه  هب  تسین  ماقم  بسانم  هتشون  هللا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1946 
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.258 هّیصولا : تابثإ  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1947 
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811 ص :

، هرماع مهدجاسم  هنم ، سانلا  دعبأ  مهو  هب  نوّمسیل  همسإ ، ّالإ  مالسإلا  نم  الو  همـسر ، ّالإ  نآرقلا  نم  یقبیال  نامز  یتُّما  یلع  یتأیس 
.دوعت مهیلإو  هنتفلا  تجرخ  مهنم  ءامسلا ، ّلظ  تحت  ءاهقف  ّرش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  يدهلا ، نم  بارخ  یهو 

ار ناـشدوخ  اـهنآ  دـنام ، دـهاوخن  شماـن  زج  مالـسا  زا  شمـسر و  زج  نآرق  زا  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  نم  تُّما  رب  یناـمز  يدوز  هب 
، تیادـه تهج  زا  یلو  دابآ ، ءانب  تهج  زا  ناـنآ  دـجاسم  .دنتـسه  نآ  هب  تبـسن  دارفا  نیرترود  هک  یتروص  رد  دـنمان  یم  ناملـسم 

هنتف دـننک ، یم  یگدـنز  نامـسآ  ریز  رد  هـک  دنتـسه  ینادنمـشناد  ناـهیقف و  نیرتدـب  نارود ، نآ  نادنمـشناد  اـهقف و  تـسا ، ناریو 
.تشگ (1) دهاوخ  زاب  نانآ  يوس  هب  هدز و  رس  نانآ  زا  بوشآو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  زرع   - 26  / 1176

: دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

عابّتاو نیدلا  جارختساب  ّالإ  هّبحملا  الو  لخبلاو ، بصغلاب  ّالإ  ینغلا  الو  ّربجتلاو ، لتقلاب  ّالإ  هیف  کلملا  لانی  نامز ال  سانلا  یلع  یتأیس 
یلع ربصو  هّبحملا ، یلعردـقی  وهو  هضغبلا  یلع  ربـصو  ینغلا ، یلع  ردـقی  وهو  رقفلا  یلع  ربـصف  ناـمزلا  کـلذ  كردأ  نمف  .يوهلا 

.یب (2) قّدص  نّمم  ًاقیّدص  نیسمخ  باوث  هَّللا  هاتآ  ّزعلا ، یلع  ردقی  وهو  ّلذلا 

بصغ اب  زج  يرگناوتو  تورث  يرگمتسو ، راتشک  هلیسو  هب  زج  تنطلس  تموکح و  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  مدرم ، يارب  يدوز  هب 
.دیآ یمن  تسدب  سوه  اوه و  زا  يوریپ  نید و  زا  ندش  جراخ  اب  زج  یتسود  ّتبحمو و  تّسخو 

ربص مدرم  ینمـشد  رب  دوش و  دـنمتورث  تسناوت  یم  هک  نآ  اب  دـنک  ربص  نآ  رقف  رب  دـیامن و  كرد  ار  ناـمز  نآ  هک  یـسک  ره  سپ 
هک نآ  اب  دشاب  ابیکش  نارود  نآ  يراوخ  ّتلذ و  رب  و  دنک ، ّتبحم  تسناوت  یم  هک  نآ  اب  دیامن 

190/52 ح 21. راونألا : راحب  ، 253 لامعألا : باوث  - 1
146/18 ح 8 و 75/71 ح9. راونألا : راحب  91/2 ح 12 ، یفاکلا : - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1948 
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.درک دهاوخ  اطع  ارم  ناگدننک  قیدصت  زا  قیّدص  هاجنپ  شاداپ  یصخش  نینچ  رب  دنوادخ  دشاب ؛ زیزع  تسناوت  یم 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ردارب  مالـسلا ، امهیلع  رفعج  نب  ّیلع  دسیون : یم  عئارـشلا » للع   » رد هرـس  سدق  قودص  خیـش   - 27  / 1177
: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردارب  دیوگ : یم 

.اهنع دحأ  مکلیزی  مکنایدأ ال  یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  دقف  اذإ 

اهب نحتما  ّلجوّزع  هَّللا  نم  هنحم  یه  اّمنإ  هب ، لوقی  ناک  نم  رمألا  اذه  نع  عجری  یّتح  هبیغ  نم  رمألا  اذه  بحاصل  ّدـبال  ّهنأ  ّینب ، ای 
.هوعبّتال اذه  نم  ّحصأ  ًانید  مکدادجأو  مکؤابآ  ملع  ولو  هقلخ ،

یـسک ادابم  ناتنید ، ظفح  رد  دیرب ! هانپ  ادخ  هب  دـیرب ! هانپ  ادـخ  هب  ددرگ  ناهنپ  ماما ، نیمتفه  نادـنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  هک  یماگنه 
.دریگب ار  ناتنید 

تبیغ ًاعطق  دندرگ ، زاب  دوخ  داقتعا  زا  وا ، نیدـقتعم  زا  یخرب  هک  یتبیغ  تسا ، یتبیغ  ریزگان  رما  نیا  بحاص  يارب   (1) مدنزرف ! يا 
زا دنتشاد  نید  رتحیحص  نیا  زا  امش  ناکاین  ناردپ و  رگا  دیامزآ ، یم  ار  دوخ  ناگدنب  نآ ، هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یشیامزآ  وا 

.دندومن یم  يوریپ  نآ 

؟ تسیک ماما  نیمتفه  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع 

ار وا  دینامب  هدنز  رگا  یلو  تسا ، گنت  نآ  لمح  زا  ناتیاه  هنیس  کچوک و  يرما  نینچ  كرد  زا  امـش  ياهلقع  مدنزرف ! يا  دومرف :
.درک (2) دیهاوخ  كرد 

: دیوگ هیلع  هَّللا  ناوضر  ینسح  میظعلادبع  دسیون : یم  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 28  / 1178

نایب هادف  انحاورا  مئاق  ترضح  فصو  رد  یثیدح  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  میالوم 

مدنزرف دوخ ، کچوک  ردارب  هب  ینابرهم  تقفش و  يور  زا  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ : یم  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  - 1
( مجرتم  ) .دیامن یم  باطخ 

150/51 ح 1. راونألا : راحب  244 ح 4 ، عئارشلا : للع  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1949 
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: دومرف یم  نآ  رخآ  رد  دومرف ،

.جرفلا (1) راظتنإ  انتعیش  لامعأ  لضفأ 

.تسا جرف  راظتنا  ام ، نایعیش  لامعا  نیرترب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  دسیون : یم  لاصخ »  » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

.جرفلاراظتنا (2) ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  لامعألا  ّبحأ  ّنإف  هَّللا ، حور  نم  اوسأیتالو  جرفلا  اورظتنا 

.تسا جرف  راظتنا  دنوادخ ، يوس  هب  لامعا  نیرتهب  هک  اریز  دیوشن ؛ دیُماان  ادخ  رهم  حور و  زا  دیشاب و  شیاشگ  جرف و  راظتنا  رد 

: دیوگ یفعج  رباج  دسیون : یم  هبیغلا »  » رد هللا  همحر  یسوط  خیش   - 29  / 1179

: دومرف دوب ؟ دهاوخ  یک  امش  جرف  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  میالوم  زا 

.وفصلا (3) یقبیو  ردکلا  یلاعت  هَّللا  بهذی  یّتح  ًاثالث - اهلوقی  اولبرغت -  ّمث  اولبرغت  ّمث  اولبرغت  یّتح  انجرف  نوکی  ال  تاهیه ، تاهیه 

رارکت راب  هس  دـیوش -  ناحتما  مهزاب  دـیوش ، ناحتما  دـیوش ، ناحتما  امـش  هک  نیا  ات  دـش  دـهاوخن  قّقحم  ام  جرف  تاهیه ! تاـهیه !
.دننامب ناکاپو  هدرب  نیب  زا  ار  یگدولآ  يردک و  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  دومرف - 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا : هدمآ  ینامعن » هبیغ   » باتک رد  و 

.ردنألاف (4) ردنألا  ّالإ  یقبیال  یّتحو  اوّزیمتو ، اوصّحمت  یّتح  هیلإ  مکنیعأ  نوّدمت  ام  نوکی  ام  هَّللاو ،

زا هک  نآ  ات  دینک  ادیپ  زایتما  مه  زا  هدش و  شیامزآ  هک  نیا  رگم  دـش  دـهاوخن  دـیا  هتخود  مشچ  نآ  هب  هک  هچنآ  ادـخ ! هب  دـنگوس 
يرت كدنا  یکدنا و  زج  امش 

نمض ح 1.  377/2 نیدلا : لامک  - 1
123/52 ح 7. راونألا : راحب  نمض ح 10 ،  616/2 لاصخلا : - 2

113/52 ح 28. راونألا : راحب  339 ح 287 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 3
114/52 ح 30. راونألا : راحب  208 ح 15 ، هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1950 
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814 ص :

.دنامن یقاب 

: هدمآ يرگید  تیاور  رد  و 

.دعس (1) نم  دعسیو  یقش ، نم  یقشی  یّتح 

.دسرب تداعس  هب  دنمتداعس  هتخادرپ و  دوخ  تواقش  هب  یقش  هک  نآ  ات 

: دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

یّتحو ًاضعب ، مکـضعب  نعلی  یّتحو  ضعب ، هوجو  یف  مکـضعب  لـفتیو  ضعب ، نم  مکـضعب  أربی  یّتح  نورظتنی  يذـّلا  رمـألا  نوکیـال 
.نیباّذک (2) ًاضعب  مکضعب  یّمسی 

يور رب  ناهد  بآ  یخرب  هتـسج ، يرازیب  رگید  یخرب  زا  امـش  زا  یخرب  هک  نآ  اـت  ددرگ  یمن  عقاو  دـیتسه  نآ  رظتنم  هک  يرما  نیا 
.دنمانب وگغورد  ار  رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  دننک و  نعل  ار  رگید  یضعب  امش  زا  یخرب  هک  نآ  ات  دنزادنیب و  رگید  یخرب 

: دیوگ یم  یلباک  دلاخ  وبا  تسا : هدمآ  جاجتحإ »  » باتک رد   - 30  / 1180

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

.هدعب هّمئألاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ءایصوأ  نم  رشع  یناثلا  هَّللا  ّیلوب  هبیغلا  ّدتمت 

نم مهاطعأ  هرکذ  یلاعت  هَّللا  ّنأل  نامز ، ّلـک  لـهأ  لـضفأ  هروهظل  نورظتنملا  هتماـمإب ، نولئاـقلا  هتبیغ ، ناـمز  لـهأ  ّنإ  دـلاخابأ ! اـی 
يدـی نیب  نیدـهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کـلذ  یف  مهلعجو  هدـهاشملا ، هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراـص  اـم  هفرعملاو  ماـهفألاو  لوقعلا 

.ًارهجو ًاّرس  هَّللا  نید  یلإ  هاعدلاو  ًاقدص  انتعیشو  ًاّقح ، نوصلخملا  کئلُوا  .فیسلاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

112/52 ح 23. راونألا : راحب  335 ح 281 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 1
114/52 ح 33. راونألا : راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1951 
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815 ص :

.دوش یم  ینالوط  وا ، زا  دعب  ناماما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  نیمهدزاود  ادخ ، ّیلو  هلیسو  هب  تبیغ @

، دنتسه نامز  ره  نامدرم  نیرترب  دنتسه ؛ وا  روهظ  رظتنم  دندقتعم و  وا  تماما  هب  هک  وا ، تبیغ  نامز  لها  هک  یتسار  هب  دلاخ ! وبا  يا 
روضح نامز  نوچمه  اهنآ  شیپ  رد  تبیغ  نارود  هک  هدومن  تیانع  تخانـشو  مهف  لـقع ، ناـنآ  هب  ردـق  نآ  لاـعتم  يادـخ  هک  اریز 

.تسا هدهاشم  هلزنم  هب  هدش و 

.دنا هدز  ریشمش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  هک  هداد  رارق  ینادهاجم  دننامه  ار  نانآ  دنوادخ 

.دنتسه ناهنو  راکشآ  رد  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ام و  نیتسار  یعقاو و  نایعیش  یقیقح ، ناصلخم  نانآ 

: دومرف يرگید  نخس  رد  شترضح 

.جرفلا مظعأ  نم  جرفلا  راظتنا 

.تسا (1) جرف  نیرتگرزب  زا  جرف ، راظتنا 

: دیوگ ریصبوبا  تسا : هدمآ  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 31  / 1181

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دندوب ، هدز  هقلح  شدوجو  عمـش  درگادرگ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  یهورگ  يزور 
: دومرف راب  ود  ملسو  هلآو  هیلع 

.هدب ناشن  نم  هب  ارم  ناردارب  ادنوادخ ! یناوخإ ؛» ینّقل  ّمهللأ  »

؟ میتسین امش  ناردارب  ام  رگم  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  باحصا 

لبق نم  مهئابآ  ءامسأو  مهئامـسأب  هَّللا  مهینفّرع  دقل  ینوری ، ملو  یب  اونمآ  نامزلا  رخآ  یف  موق  یناوخإو  یباحـصأ ، مّکنإ  ال ، دومرف :
یلع ضباقلاک  وأ  املظلا ، هلیللا  یف  داتقلا  طرخ  نم  هنید  یلع  هّیقب  ّدشأ  مهدحأل  مهتاهُّما ، ماحرأو  مهئابآ  بالـصأ  نم  مهجرخی  نأ 

.هملظم ءاربغ  هنتف  ّلک  نم  هَّللا  مهیجنی  یجدلا ، حیباصم  کئلُوا  ءاضغلا ، رمج 

122/52 ح 4. راونألا : راحب  ، 50/2 جاجتحإلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1952 
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816 ص :

.دنروآ یم  نامیا  نم  هب  دنا  هدیدن  ارم  هک  یلاح  رد  نانآ  دنتسه ، نامز  رخآ  رد  یهورگ  نم  ناردارب  دیتسه ، نم  باحصا  امش  هن ،

هدناسانـش نم  هب  ناشناردپ ، مانو  مان  اب  دنیایب ، نوریب  ناشناردام  محر  ناشناردپ و  بلـص  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ 
شتآ نتشاد  هاگن  دننام  ای  کیرات و  بش  رد  رادراخ ) ( ؛ داتق تخرد  ندرک  فاص  زا  دوخ ، نید  رب  اهنآ  زا  یکی  ندنام  یقاب  .تسا 

.تسا رت  تخس  ءاضغ (1)  تخرد  بوچ 

.دهد (2) یم  تاجن  کیرات  هریت و  هنتف  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتسه ، کیرات  بش  ینارون  ياهغارچ  نانآ 

: دسیون یم  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 32  / 1182

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

.دُحاو (3) ردب  ءادهش  لثم  دیهش  فلأ  رجأ  هَّللا  هاطعأ  مالسلا  هیلع  انمئاق  هبیغ  یف  انتیالو  یلع  تبث  نم 

ردب و يادهش  دننامه  دیهش ؛ رازه  شاداپ  دنوادخ  دنامب  راوتسا  تباث و  ام  تیالو  رب  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  تبیغ  نارود  رد  سک  ره 
.دیامرف یم  اطع  وا  هب  ار  دُحا 

...دریمب (4) ام  یتسود  رب  سک  ره  هدمآ : عبنم  نآ  رد  هدروآ و  تاوعد »  » رد زین  هللا  همحر  يدنوار  بطق  ار  تیاور  نیا  دننامه 

: دسیون یم  دوخ  هبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 33  / 1183

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.هعم (5) لتق  نم  رجأ  لثم  هل  ناک  مالسلا  هیلع  مئاقلا  موقی  نأ  لبق  تام  ّمث  رمألا  اذه  فرع  نم 

.ددرگ یمن  شوماخ  دوز  دزوس و  یم  رتشیب  شا  هدنک  ندنازوس  ماگنه  هک  تسا  یتخرد  ءاضغ : - 1
123/52 ح 8. راونألا : راحب  84 ح 4 ، تاجردلارئاصب : - 2

125/52 ح 13. راونألا : راحب  323/1 ح 7 ، نیدلا : لامک  - 3
لیذ ح 13.  125/52 راونألا : راحب  274 ح 787 ، يدنوار : تاوعدلا  - 4

131/52 ح 31. راونألا : راحب  460 ح 474 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1953 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_816_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_816_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_816_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_816_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_816_5
http://www.ghaemiyeh.com


817 ص :

نآ باـکر  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  وا  شاداـپ  دریمب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  هاـگنآ  دـشاب ؛ رما  نیا  رب  دـقتعم  سک  ره 
.دوش هتشک  ترضح 

: دیوگ یم  رباج  دسیون : یم  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 34  / 1184

: دومرف یم  مالسلا (1)  هیلع  قداص  ماما 

.نامزلا کلذ  یف  انرمأ  یلع  نیتباثلل  یبوط  ایف  مهمامإ ، مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأی 

، یّنم باوثلا  نسحب  اورـشبأف  یبیغب ، متقّدصو  يّرـسب ، متنمآ  يدابع ، ّلجوّزع : يرابلا  مهیدانی  نأ  باوثلا  نم  مهل  نوکی  ام  یندأ  ّنإ 
تلزنأل مکالولو  ءالبلا ، مهنع  عفدأو  ثیغلا ، يدابع  یقـسأ  مکبو  رفغأ ، مکلو  وفعأ  مکنعو  لّبقتأ  مکنم  ًاّقح ، یئامإو  يدابع  متنأـف 

.یباذع مهیلع 

تباث و ام  رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دومن ، دهاوخ  تبیغ  اهنآ  زا  ناشماما  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  مدرم  رب  ینامز 
.دنشاب راوتسا 

نامیا نم  ناهن  هب  هک  نم  ناگدنب  يا  دنز : یم  ادص  ار  اهنآ  نخس  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  تساهنآ  يارب  هک  یشاداپ  نیرتمک 
، دـیتسه نم  یعقاو  یقیقح و  نازینک  ناگدـنب و  امـش  .مدوخ  يوکین  شاداپ  امـش  رب  داـب  هدژم  دـیدومن ! قیدـصت  ارم  بیغ  هدروآ و 

.مزرمآ یم  ار  امش  مشخب و  یم  ار  امش  ياه  یهاتوکو  مریذپ  یم  ار  امش  لامعا 

ار دوخ  باذع  دیدوبن  امش  رگا  مزاس ، یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  يراتفرگ  الب و  منک و  یم  باریس  ناراب  زا  ار  مناگدنب  امـش  هلیـسو  هب 
.مداتسرف یم  ورف  نانآ  رب 

؟ تسیچ دهد ، ماجنا  نامز  نآ  رد  دناوت  یم  نمؤم  درف  کی  هک  یلمع  نیرتهب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  رباج 
: دومرف

.تیبلا (2) موزلو  ناسللا ، ظفح 

.تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  تیاور ، نیا  عبنم  رد  هچنانچ  تسا ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  ًارهاظ  - 1
145/52 ح 66. راونألا : راحب  330/1 ح 15 ، نیدلا : لامک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1954 
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818 ص :

.هناخ رد  ندنام  نابز و  لرتنک  ظفح و 

: دیوگ یم  ینوکس  دسیون : یم  لامعألا » باوث   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 35  / 1185

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مهرمأ نوکی  ّلجوّزع ، هَّللا  دنع  ام  هب  نودیریال  ایندـلا ، یف  ًاعمط  مهتینالع  هیف  نسحتو  مهرئارـس ، هیف  ثبخت  نامز  یتُّما  یلع  یتأیس 
.مهل (1) باجتسیالف  قیرغلا  ءاعد  هنوعدیف  باقعب  هنم  هَّللا  مهّمعی  فوخ ، هطلاخیال  ءایر 

ار هچنآ  نانآ  دوب ، دهاوخ  وکین  ایند  هب  عمط  تهج  هب  ناشنورب  دـیلپ و  ناشنورد  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  نم  تُّما  رب  ینامز  يدوز  هب 
راتفرگ ار  اه  نآ  دـنوادخ  ادـخ ، سرت  زا  هن  تسا  اـیر  يور  زا  اـهنآ  ياـهراک  دـنهاوخ ، یمن  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک 

.دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد  یلو  دنناوخ ؛ یم  ار  وا  ناگدش  قرغ  دننامه  نانآ  هک  دنک  یم  یباذع 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  ءارذعلا  ینب  الوم  حلاص ، تسا : هدمآ  نیدلا » لامک   » رد  - 36  / 1186

.هلیل رشع  هسمخ  ّالإ  هّیکزلا  سفنلا  لتق  نیبو  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  سیل 

.تسین (2) هلصاف  بش  هدزناپ  زا  شیب  هّیکز  سفن  ندش  هتشک  مالسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  مایق  نایم 

.دنا (3) هدرک  لقن  زین  داشرإ »  » رد هللا  همحر  دیفم  خیش  و  هبیغلا »  » رد هللا  همحر  یسوط  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن 

190/52 ح 20. راونألا : راحب  ، 253 لامعألا : باوث  - 1
203/52 ح 30. راونألا : راحب  649/2 ح 2 ، نیدلا : لامک  - 2

.360 داشرإلا : 445 ح 440 ، هبیغلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1955 
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یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  يدزا  دّمحم  نب  رکب  دـسیون : یم  هبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش   - 37  / 1187
: دیامرف

هیار نم  يدـهأب  هیار  اهیف  سیلو  دـحاو ، موی  یف  دـحاو  رهـش  یف  هدـحاو  هنـس  یف  یناـمیلاو  ینایفـسلاو  یناـسارخلا  هثـالثلا : جورخ 
.ّقحلا یلإ  يدهی  ینامیلا 

یمچرپ اـهنآ  ناـیم  رد  دوـب ، دـهاوخ  زور  کـی  رد  هاـم و  کـی  لاـس و  کـی  رد  یناـمی  ینایفـس و  یناـسارخ ، رفن : هس  نیا  جورخ 
.دنک (1) یم  تیاده  قح  يوس  هب  ار  مدرم  وا  تسین ، ینامی  مچرپ  زا  رترگتیاده 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  دسیون : یم  عبنم  نامه  رد  زاب   - 38  / 1188

.ًافوخ لابجلا  ألمی  نمؤملاو ، كرشملا  هتعاط ، یلإ  سانلا  عرسی  ّیبن  مسإ  همسإ  لجر  نیوزقب  جرخی 

، دنرب یم  نامرف  وا  زا  تعرـس  هب  نمؤم -  هچ  كرـشم و  هچ  مدرم -  دنک ، یم  جورخ  تسا  يربمایپ  مان  شمان ؛ هک  نیوزق  زا  يدرم 
.دنک (2) یم  رپ  سرت  تشحو و  زا  ار  اه  هوک  وا 

: دیوگ یم  لیلخ  نب  ردب  دسیون : یم  عبنم  نامه  رد  زاب   - 39  / 1189

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رهـش نم  فصنلا  یف  سمـشلا  فسکنت  ضرألا : یلإ  مالـسلا  هیلع  مدآ  طبه  ذـنم  انوکت  مل  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  لـبق  ناـنوکت  ناـتیآ 
.هرخآ یف  رمقلاو  ناضمر 

هام همین  رد  باتفآ  هدشن : عقاو  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  طوبه  نامز  زا  هک  دوب  دهاوخ  تمالع  ود  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ 
.دوش یم  هتفرگ  نآ  رخآ  رد  باتهم  ناضمر و  كرابم 

210/52 ح 52. راونألا : راحب  446 ح 443 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 1

213/52 ح 66. راونألا : راحب  444 ح 438 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1956 
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.دوش یم  هتفرگ  هام  همین  رد  باتهم  هام و  رخآ  رد  باتفآ  هشیمه  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يوار 

نآ ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  هک  دنتـسه  یمیـالع  زا  اـه  نیا  یلو  ییوگ ، یم  هچ  مناد  یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
.تسا (1) هدادن  خر  نامز 

: دیوگ هزمح  نب  یلع  دسیون : یم  داشرإ »  » رد هللا  همحر  دیفم  خیش   - 40  / 1190

يدوز هب  « ؛  (2) ْمِهِسُْفنَأ » ِیفَو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  : » دیامرف یم  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  يانعم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
: دومرف .مدیسرپ  میهد ،» یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن 

.ّقحلا ءادعأ  یف  خسملاو  ضرألا ، قافآ  یف  نتفلا 

رد هک  تسا  یخـسم  یـسفنا )؛ ياه  هناشن  زا  روظنمو   ) دوش یم  عقاو  نیمز  فارطا  رد  هک  ییاه  هنتف  یقاـفآ ) ياـه  هناـشن  زا  روظنم  )
.ددرگ (3) یم  عقاو  قح  نانمشد 

: دسیون یم  دوخ  رابخألا » عماج   » رد قالخألا » مراکم   » دنمشزرا باتک  بحاص  هللا  همحر  یـسربط  ردقلا ، لیلج  ملاع   - 41  / 1191
: دیوگ یم  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  مدوب ، رفسمه  ترضح  نآ  اب  زین  نم  دنداد ، ماجنا  عادولا  هّجح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاس 
ار هبعک  رد  هقلح  ماگنه  نیا  رد  دنک ، عادو  ادخ  هناخ  اب  ات  دـمآ  هبعکرانک  هاگنآ  دـیناسر ، نایاپ  هب  ار  جـح  لامعا  ملـسو  هلآو  هیلع 

: دز دایرف  اسر  يادصاب  تفرگ و 

.دندمآ مه  درگ  ادص  ندینش  اب  دندوب  رازاب  رد  مارحلادجسم و  رد  هک  یمدرم  همه  مدرم ! يا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنناسرب نابیاغ  هب  امش  نارضاح  میوگ ، یم  امش  هب  دش  دهاوخ  عقاو  نم  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  دینک ! شوگ 

213/52 ح 67. راونألا : راحب  444 ح 439 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 1
هیآ 53. تلّصف ، هروس  - 2

221/52 ح 83. راونألا : راحب  ، 359 داشرإلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1957 
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هیرگ یتقو  .دنتـسیرگ  نارـضاح  همه  ترـضح ، نآ  هیرگ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 
: دومرف تفرگ ؛ مارآ  ترضح 

هاگنآ دشاب ، هتشادن  راخ  هک  تسا  یگرب  دننامه  رگید ، لاس  لهچ  دص و  ات  زورما  زا  امش  لَثَم  هک  دینادب  دنک ! تمحر  ار  امش  ادخ 
.تشاد دهاوخ  راخ  هک  تسا  یگرب  لاس ، تسیود  ات 

ای سیـسخ  دـنمتورث  ای  رگمتـس ، ناطلـس  زج  نارود  نآ  رد  دـش ؛ دـهاوخ  گرب  یب  راخ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  ینارود  نآ ، زا  سپ 
.دوش یمن  هدید  یقمحا  نز  ای  راکدب و  هّچبای  راکانز ، درمریپ  ای  وگغورد ، ریقف  ای  تسود ، لام  دنمشناد 

هچ رد  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  هللا  همحر  یـسراف  ناملـس  تسیرگ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگنآ 
: دومرف دش ؟ دهاوخ  نینچ  ینامز 

متلعجو مکدـجاسم ، یف  مکتاوصأ  تلعو  مکتارکنم ، مترهظأو  مکتاـکز  متعطقو  مکؤاّرق ، تبهذو  مکؤاـملع ، ّتلق  اذإ  ناملـس ! اـی 
، مکریغص مکریبک  محریالو  مکتمینغ ، مارحلاو  مکتهکاف ، هبیغلاو  مکثیدح ، بذکلاو  مکمادقأ ، تحت  ملعلاو  مکسوؤر ، قوف  ایندلا 

.مکتنسلأب ًاظفل  مکنیب  نیدلا  یقبو  مکنیب ، مکسأب  لعجیو  مکیلع ، هنعللا  لزنت  کلذ  دنعف  مکریبک ، مکریغص  ّرقویالو 

تشز ياهراک  دنزادرپن ، ار  شیوخ  تاکز  مدرم  دنورب ، نیب  زا  امـش  نایراق  دنوش ، كدنا  امـش  ياملع  هک  ینارود  رد  ناملـس ! يا 
غورد و امش  نانخس  دیراذگب ، اپ  ریز  ار  شناد  دیهد ، رارق  دوخ  رس  يورار  ایند  دوش ، دنلب  دجاسم  رد  امـش  يادص  ددرگ ، راکـشآ 
و دـننکن ، محر  ناـتنارتکچوک  هـب  امـش  ناـگرزب  دـشاب ، مارح  زا  دـیروآ  یم  تسدـب  هـک  یلاوـما  دـشاب ، تـبیغ  ناتنانخـس  ینیریش 

.دنرادن هگن  ار  ناتناگرزب  مارتحا  ناتنارتکچوک 

یم یظفل  امش  نایم  رد  نید  دریگ و  یم  رارق  ناتدوخ  نایم  رد  امش  یتخـس  و  دیآ ، یم  دورف  امـش  رب  تنعل  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد 
.دیروآ یم  نابز  رب  هک  دوش 

، هدش میـسرت  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  رما  نیا  هاوگ  دیـشاب ، گنـس  شراب  ای  ندش  خسم  ای  خرـس  داب  رظتنم  دیدید  ار  اهتلـصخ  نیا  یتقو 
: دیامرف یم  هک  اجنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1958 
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َْفیَک ْرُْظنا  ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُذیَو  ًاعَیِش  ْمُکَِسْبلَی  ْوَأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  »
؛  (1) َنوُهَقْفَی » ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن 

و دزاس ، قّرفتم  ار  امـش  هدنکارپ  ياه  هتـسد  تروص  هب  ای  دتـسرفب ، امـش  رب  یباذع  امـش  ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تساناوت  وا  وگب : »
دیاش مینک ، یم  وگزاب  نانآ  يارب  ار  نوگانوگ )  ) تایآ هنوگچ  نیبب  دـناشچب ، يرگید  هلیـسو  هب  امـش  زا  کی  ره  هب  ار  گنج  معط 

«. دنمهفب

؟ دش دهاوخ  عقاو  یک  اه  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هتساخرب و  باحصا  زا  یهورگ  ماگنه ، نیا  رد 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

متش دروم  ناردام  ناردپ و  دندرگ ، یگراوخیم  لوغشم  و  دننک ، يوریپ  تاوهـش  زا  هتخادنا و  ریخأت  هب  ار  اهزامن  مدرم  هک  یماگنه 
.دنرامش یم  نایز  ررض و  ار  تاکز  تخادرپ  تمینغ و  ار  مارح  لاوما  هک  ییاج  ات  دنریگ ، رارق 

.دنیامن یم  محر  عطق  هدناسر و  رازآ  ناگیاسمه  هب  هدومن و  تعاطا  شیوخ  نانز  زا  نادرم  نارود ، نآ  رد 

یم متـس  نازینک  نامالغ و  هب  ددرگ ، هتـشارفارب  اهنامتخاس  ددرگ ، كدـنا  نارتکچوک  يایح  هتفر و  نایم  زا  ناـگرزب  هفطاـع  رهم و 
يدوسح دـیوگ و  یم  ازـسان  ار  شردـپ  درم  دـننک ، یم  يرواد  متـس  روج و  هب  دـنهد ، یم  یهاوـگ  سوـه  اوـه و  يور  زا  دـنیامن ،

نانز سابل  اب  ار  دوخ  نادرم  دنک ، یم  ادیپ  عویـش  انز  هدش و  مک  افو  دنزرو ، یم  تنایخ  تالماعم  رد  اکرـش  دیامن ، یم  ار  شردارب 
.دوش یم  هتشادرب  اهنز  رس  زا  ایح  هعنقم  دنهد و  تنیز 

میارج و دوش ، كدـنا  بوخ  ياهراک  دـیامن ، یم  ذوفن  اهندـب  رد  رهز  هک  هنوگ  نامه  دـنک ؛ یم  ذوفن  اـهلد  رد  یهاوخدوخ  ربک و 
.دوش یم  شزرا  مک  ادخ  تابجاو  ددرگ ، راکشآ  ناهانگ 

یگدنناوخ هار  رد  ار  لاوما  هدرک و  حدم  تورث  اب  ار  رگیدمه  نامز ، نآ  رد 

هیآ 65. ماعنأ ، هروس  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1959 
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شیازفا جرمو  جره  عمط و  هتـشگ و  مک  يراکزیهرپ  عرو و  دـننام ، یم  ترخآ  زا  هتـشگ و  ایند  مرگرـس  مدرم  دـننک ، یم  فرـصم 
.دبای

یم کبـس  ار  نآرق  تسا ، یلاخ  نامیا  زا  ناشیاهلد  دابآ و  ناذا  اـب  اـهنآ  دـجاسم  ددرگ ، زیزع  قفاـنم  راوخ و  نمؤم  نارود ، نآ  رد 
.دسر یم  نمؤم  هب  مدرم  زا  ّتلذ  يراوخ و  هنوگ  ره  دنرامش ،

رت نیریـش  لسع  زا  نانآ  نانخـس  تسا ، نیطایـش  ياه  لد  ناشیاه ، لد  نایمدآ و  هرهچ  نانآ  هرهچ  ینیب  یم  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد 
.دنتسه نایمدآ  سابل  رد  یناگرگ  نانآ  تسا ، رت  خلت  لظنح  زا  ناشیاه  لد  یلو 

: دییامن یم  ّربکت  نم  رب  ای  دیزرو ؟ یم  رورغ  نم  هب  ایآ  دیامرف : یم  هدومن و  باطخ  نانآ  هب  لاعتم  دنوادخ  زور  ره  ماگنه  نیا  رد 

؛  (1) َنوُعَجُْرتال » اْنَیلِإ  ْمُکَّنَأَو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ  »

»؟ دیوش یمن  هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  امش  میا و  هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  »

کی هزادنا  هب  دننک  نم  ینامرفان  هک  نانآ  هب  دنلوغشم ، نم  شتـسرپ  هب  هناصلخم  هک  یناسک  دندوبن  رگا  دنگوس ! ملالج  تّزع و  هب 
يزبس گرب  مداتـسرف و  یمن  ورف  نامـسآ  زا  ناراب  يا  هرطق  مناگدنب ، زا  ناراکزیهرپ  دندوبن  رگا  مداد ، یمن  ناما  ندز  مه  هب  مشچ 

.مدینایور یمن 

ّالإ کلذ  یلإ  نولـصیالو  مهالوم ، هرواجم  یف  نوعمطی  مهو  مهلاجآ ، ترـصقو  مهلامآ ، تلاـطو  مهلاومأ ، مهتهلآ  موقل  هاـبجعاوف !
.لقعلاب ّالإ  لمعلا  ّمتی  الو  لمعلاب ،

هک دنراد  عمط  لاح ، نیا  اب  .دنهاتوک  ياهرمع  دنلب و  ياهوزرآ  ياراد  نانآ  دشاب ، یم  ناشلاوما  اهنآ  يادخ  هک  یمدرم  زا  اتفگش !
نایاپ هتشگن و  لماک  لقع  نودب  زین  لمع  دیسر و  دنهاوخن  یماقم  نینچ  هب  لمع  اب  زج  هک  یلاح  رد  دنشاب ، ناشیالوم  ترواجم  رد 

.دریذپ (2) یمن 

: دیوگ یم  دوراجلا  وبا  دسیون : یم  هبیغلا »  » رد هرس  سدق  یسوط  خیش   - 42  / 1192

هیآ 115. نونمؤم ، هروس  - 1
262/52 ح 148. راونألا : راحب  395 ح 1100 ، رابخألا : عماج  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1960 
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: دومرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ًاملظ تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع  ضرألا  ألمی  مهفهک ، یف  فهکلا  لهأ  ثبل  امک  نینـس  عستو  هئامثالث  کلمی  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ّنإ 
هریـسب ریـسی  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  نید  ّالإ  یقبیال  یّتح  سانلا  لـتقیو  اـهبرغو ، ضرـألا  قرـش  هل  هَّللا  حـتفیو  ًاروجو ،

.ربخلا ، مالسلا امهیلع  دواد  نب  نامیلس 

.دندنام راغ  رد  ار  تّدم  نآ  فهک  باحصا  هک  هنوگ  نامه  دیامن ، یم  تموکح  لاس  هن  دصیس و  مالسلا  هیلع  مئاق  انامه 

ار نیمز  برغ  قرـش و  دنوادخ  تسا و  هدش  هتـشابنا  روج  متـس و  زا  هک  نانچمه  دـنک  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ترـضح  نآ 
، دنام یمن  یقاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  نید  زج  هک  دناسر  یم  لتق  هب  راّفک )  ) نامدرم زا  ردق  نآ  دنک و  یم  حتف  وا  يارب 

(1) دیامن . ...  یم  تموکح  مالسلا  امهیلع  دوواد  نب  نامیلس  ترضح  شور  هب  ترضح  نآ 

: دومرف تسا ؟ لاس  دنچ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تموکح  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب 

.هذه مکنینس  نم  هنس  نیعبس  نوکی  نینس  عبس 

.تسامش (2) لاس  داتفه  لداعم  هک  لاس  تفه 

شیوخ تموکح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا : هدـمآ  ینامعن » تبیغ   » باتک رد  و 
: دومرف دنک ؟ یم  رمع  لاس  دنچ 

.دشک (3) یم  لوط  لاس  هدزون  شتافو  زور  ات  شمایق  زور  زا 

: هدمآ يرگید  تیاور  رد 

.دشک (4) یم  لوط  هام  دنچ  لاس و  هدزون 

291/52 ح 34. راونألا : راحب  474 ح 496 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 1

291/52 ح 35. راونألا : راحب  474 ح 497 ، هللا : همحر  یسوط  خیش  هبیغلا  - 2
298/52 ح 61. راونألا : راحب  331 ح 3 ، هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  - 3
299/52 ح 62. راونألا : راحب  332 ح 4 ، هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1961 
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ترضح نآ  ّطلست  رارقتسا و  نامز  تسخن ، ثیدح  زا  روظنم  هک : میوگب  دیاب  ثیدح  دنچ  نیا  دروم  رد  دیوگ : هللا  همحر  هدنـسیون 
مّود ثیدح  تسا و  تعجر  نارود  رد  ترـضح  نآ  ياقبو  روهظ  نامز  زا  معا  شروظنم  مّود  لهچ و  ثیدح  تسا و  نیمز  مامت  رب 

.تعجر نارود  رد  ترضح  نآ  ياقب  تّدم  ای  روهظ و  نارود  طقف  ای  دنتسه : نارود  ود  رب  لومحم  مادک  ره  مّوس  و 

: تسا هدمآ  مالسلا » مهیلع  رشع  ینثإلا  هّمئألا  یلع  صوصنلا  یف  رثألا  هیافک   » فیرش باتک  رد   - 43  / 1193

هک هدومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شیمارگ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یمرـضح  دّـمحم  نب  همقلع 
: دومرف ترضح 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هل نوکی  هجورخ  تقو  ناح  اذإف  ردـب ، لاجر  ددـع  ًالجر  رـشع  هثالثو  هئامثالث  هیلإ  عمتجی  جرخ  اذإ  مالـسلا  هیلع  انمئاق  ّنإ  ّیلع ! ای 
.هَّللا (1) ءادعأ  لتقاف  هَّللا ، ّیلو  ای  مق  فیسلا : هادان  دومغم  فیس 

ردـب گنج  نادرم  نت  هدزیـس  دصیـس و  دادـعت  هب  هک  يو -  نارای  دوش  یم  مایق  هدامآ  مالـسلا  هیلع  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  یلع ! يا 
و ادخ ! ّیلو  يا  زیخرب  دیوگ : شا  هدش  فالغ  ریـشمش  دسر  ارف  شمایق  ماگنه  یتقو  .دـنیامن  یم  عامتجا  شترـضح  درگ  دنتـسه - 

.شکب ار  ادخ  نانمشد 

: دیوگ یم  دعس  تسا : هدمآ  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد   - 44  / 1194

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.هنیصح هنیدم  وأ  نحتمم ، نمؤم  وأ  لسرم ، ّیبن  وأ  بّرقم ، کلم  ّالإ  هلمتحیال  بعصتسم ، بعص  انثیدح 

، ثیل نم  يرجأ  انتعیش  نم  لجرلا  ناک  انّیدهم  ءاجو  انرمأ  عقو  اذإف 

303/52 ح 72. راونألا : راحب  ، 263 رثألا : هیافک  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1962 
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.دابعلا (1) یلع  هجرفو  هَّللا  همحر  لوزن  دنع  کلذو  هیّفکب ، هبرضیو  هیلجرب ، انّودع  أطی  نانس ، نم  یضمأو 

، هدش شیامزآ  هک  ینمؤم  ای  لسرمربمایپ ، ای  بّرقم ، هتشرف  زج  ار  نآ  تسا ، هتفای ) راوشد   ) بصعتـسم و  راوشد )  ) بعـص ام  ثیدح 
.دنک یمن  لّمحت  دشاب  هتشاد  ژد  هک  يرهش  ای 

دهاوخ رت  هدننک  ذوفن  هزین  زا  رتشیب و  ریش  زا  ام  هعیش  ره  تعاجـش  تئرج و  دیایب ، مالـسلا  هیلع  ام  يدهم  دوش و  قّقحم  ام  رما  یتقو 
ناگدنب رب  دنوادخ  جرف  تمحر و  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا  دز و  دنهاوخ  ناشناتـسد  اب  هدـیبوک و  ناشیاهاپ  اب  ار  ام  نانمـشد  دـش ،

.دیآ دورف 

: دیوگ یم  ریصب  وبا  دسیون : یم  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش   - 45  / 1195

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یّتح عفترم  ّلک  هل  ضّفخو  ضرألا ، نم  ضفخنم  ّلک  هل  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  عفر  رمـألا  اذـه  بحاـص  یلإ  رومُـالا  تهاـنت  اذإ  ّهنإ 
.اهرصبی (2) مل  هرعش  هتحار  یف  تناک  ول  مکّیأف  هتحار ، هلزنمب  هدنع  ایندلا  نوکت 

مامت هدروآ و  الاب  ار  نیمز  ياـه  یتسپ  همه  لاـعتم  دـنوادخ  دـسرب ، مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  تیاـفک  اـب  تسد  هب  اـهراک  یتقو 
زا کیمادک  سپ  ددرگ ، یم  شکرابم  تسد  فک  هلزنم  هب  ترـضح  نآ  دزن  رد  ایند  هک  ییاج  ات  دیامن  یم  فاص  ار  نآ  ياهیدنلب 

؟ دنیب یمن  دشاب ، شتسد  فک  رد  ییوم  رگا  امش 

: دیوگ یم  ریصب  وبا  دسیون : یم  داشرإ »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیش   - 46  / 1196

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ینب يدیأ  عطقو  هیف ، ناک  يّذلا  عضوملا  یلإ  ماقملا  لّوحو  هساسأ ، یلإ  هّدری  یّتح  مارحلا  دجـسملا  مده  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
.هبعکلا قاّرس  ءالؤه  اهیلع : بتکو  هبعکلا ، باب  یلع  اهقّلعو  هبیش ،

318/52 ح 17. راونألا : راحب  24 ح 17 ، تاجردلا : رئاصب  - 1

328/52 ح 46. راونألا : راحب  674/2 ح 29 ، نیدلا : لامک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1963 
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میهاربا  ) ماقم و  دزاس ، یم  شتسخن  تخاس  دننام  ون  زا  هدومن و  بارخ  ار  مارحلا  دجسم  دیامن  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  یتقو 
زا هدومن و  عطق  دنناد -  یم  مرح  ّیلوتم  ار  دوخ  هک  ار -  هبیش  نادنزرف  تسد  و  دنادرگ ، یم  رب  نآ  یلصا  عضوم  هب  ار  مالسلا ) هیلع 

.دندوب (1) هبعک  نادزد  نانیا  دسیون : یم  نآ  رب  دنک و  یم  نازیوآ  هبعک  برد 

: دومرف ینالوط  ثیدح  کی  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : دوراجلاوبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 47  / 1197

عجرا هل : نولوقیف  حالسلا  مهیلع  هّیرتبلا »  » نوعدی سفنأ  فالآ  رشع  هعضب  اهنم  جرخیف  هفوکلا ، یلإ  راس  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
قفانم ّلک  اهب  لتقیف  هفوکلا ، لخدـی  ّمث  .مهرخآ  یلع  یتأی  یّتح  فیـسلا  مهیف  عضیف  همطاف ، ینب  یف  انل  هجاـح  ـالف  تئج  ثیح  نم 

.العو ّزع  هَّللا  یضری  یّتح  اهیلتاقم  لتقیو  اهروصق ، مدهیو  باترم ،

رازه هد  دادعت  هب   (2) هّیْرُتب » » مان هب  یهورگ  رهش  نآ  زا  دنک ، یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  دیامن  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  یتقو 
همطاـف نادـنزرف  هـب  يزاـین  اـم  درگرب ! يا  هدـمآ  هـک  اـجکره  زا  دـنیوگ : یم  هدـش و  ور  رد  ور  ترـضح  نآ  اـب  هناحلـسم  يدـنا  و 

)!!( میرادن

ناقفانم همه  هدـش و  هفوک  رهـش  دراو  هاگنآ  دـننک ، یم  دوبان  ار  اهنآ  همه  دنـشک و  یم  ریـشمش  هدومن و  دروخرب  نانآ  اـب  ترـضح 
نیدب هتشک و  ار  همه  دنوش  یم  جراخ  ترضح  گنج  يارب  هک  نانآ  و  دنزاس ، یم  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  هدرب و  نیب  زا  ار  كاّکش 

.دزاس (3) یم  مهارف  ار  دنوادخ  يدونشخ  هلیسو ،

410/2 عئارشلا : للع  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  ار  تیاور  نیا  ریظن  338/52 ح 80 و 317 ح 14 . راونألا : راحب  ، 364 داشرإلا : - 1
.تسا هدروآ  لیذ ح5 

.تسا هدوب  رتبا »  » زین وا  بقل  دنا و  هدش  هداد  تبسن  دعس » نب  هریغم   » هب نانیا  هدش : هتفگ  .دنتسه  هّیدیز  زا  یهورگ  هیْرُتب : - 2
338/52 ح 81. راونألا : راحب  ، 364 داشرإلا : - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1964 
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یم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  میالوم  زا  دـیوگ : یم  هتابن  نبا  تسا : هدـمآ  ینامعن » تبیغ   » باـتک رد   - 48  / 1198
: دومرف

.لزنُا امک  نآرقلا  سانلا  نومّلعی  هفوکلا  دجسم  یف  مهطیطاسف  مجعلاب  ّینأک 

.دنریگ یم  دای  هدمآ ، دورف  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  هدرک و  اپ  رب  اه  همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  منیب  یم  ار  مجع  نامدرم  ییوگ 

؟ هدمآ دورف  هک  تسین  هنوگ  نامه  نآرق  رگم  نانمؤمریما ! يا  مدرک : ضرع 

ادخ لوسر  صیقنت  يارب  طقف  بهلوبا  مان  هدش و  هدرب  نیب  زا  دوب ، هدـمآ  ناشناردـپ  یماسا  اب  هک  شیرق  زا  رفن  داتفه  مان  هن ، دومرف :
.دوب (1) ربمایپ  يومع  يو  هک  ارچ  هدنام ، یقاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دیوگ دوراجلاوبا  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 49  / 1199

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیبأ مساو  همساب  فرعی  ًاراهن ، باحـسلا  یف  لمحی  مهـضعب  مجعلا ، دالوأ  ًالجر  رـشع  هثالثو  هئامثالث  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  باحـصأ 
.داعیم ریغ  یلع  هّکم  یف  يریف  هشارف  یلع  مئان  مهضعبو  هتیلحو ، هبسنو 

یم هتخانـش  ناشتاّیـصوصخو  داژن  ردـپ و  مان  مان و  اب  نانآ  دنتـسه ، مجع  نادـنزرف  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای 
رد رگید  یخرب  .دـنوش و  یم  هدرب  ترـضح  يوس  هب  اهربا  يور  زور  ماـگنه  هب  اـهنآ  زا  یخرب  شترـضح  روهظ  ماـگنه  رد  .دـنوش 

.دید (2) دنهاوخ  هّکم  رد  ار  دوخ  هدعو ، یلبق و  عالّطا  نودب  هک  دندوب  تحارتسا  لاح  رد  دوخ  باوختخر 

: دیوگ یم  ینرع  هّبح  دسیون : یم  ماکحألا » بیذهت   » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیش   - 50  / 1200

364/52 ح 141. راونألا : راحب  318 ح 5 ، هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  - 1
369/52 ح 157. راونألا : راحب  315 ح 8 ،  هللا : همحر  ینامعن  هبیغلا  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1965 
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: دندومرف هدومن و  هفوک  هب  هراشا  شکرابم  تسد  اب  دندیسر  اجنآ  هب  یتقو  دنتفر ، هریح »  » هب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور 

هئامـسمخ هل  ًادجـسم  هریحلاب  ّنینبیلو  ریناندب ، امهنیب  امیف  عارذلا  عابی  یّتح  هریحلاو -  هفوکلا  یلإ  هدیب  أموأو  هذـهب -  هذـه  ّنلـصّتیل 
.ًالدع ًامامإ  رشع  انثإ  هیف  ّنیّلصیلو  مهیلع ، قیضیل  هفوکلا  دجسم  ّنأل  مالسلا ، هیلع  مئاقلا  هفیلخ  هیف  یّلصی  باب 

مهرد دـنچ  هب  ود  نآ  نیب  ام  نیمز  عارذ  کی  هک  دـنک  یم  ادـیپ  شزرا  ناـنچ  رهـش  نیا  .دـش  دـهاوخ  لـصّتم  هریح  هب  هفوک  يزور 
زامن مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هدنیامن  دجـسم ، نآ  رد  دراد ، برد  دصناپ  هک  دش  دهاوخ  انب  يدجـسم  هریح  رد  دوش ، یم  هتخورف 

دنهاوخ زامن  لداع  زامنشیپ  هدزاود  دجسم  نآ  رد  تشاد ، دهاوخن  ار  اهنآ  ّتیعمج  شیاجنگ  هفوک  دجـسم  هک  اریز  دناوخ ، دهاوخ 
.دناوخ

؟ دراد دیدومرف ، فیصوت  هک  ار  اهنآ  ّتیعمج  شیاجنگ  هفوک  دجسم  ایآ  نانمؤم ! ریما  يا  مدرک : ضرع 

دجسم زا : دنترابع  دجسم  راهچ  نآو  تسا  هفوک  دجـسم  اهنآ  نیرتکچوک  هک  دوش  یم  انب  دجـسم  راهچ  ترـضح  نآ  يارب  دومرف :
هرـصب و رهـش  دور  يوس  هب  هراشا  شکراـبم  تسد  اـب  دوش و  یم  هتخاـس  هفوک  فرط  ود  رد  هک  يدجـسم  ود  دجـسم و  نیا  هفوک ،

.دومن (1) فجن 

: دیوگ یم  یلهاک  تسا : هدمآ  عبنم  نامه  رد  زاب   - 51  / 1201

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دندومرف هفوک  دجسم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.نینمؤملل روهط  ءام  نم  نیعو  نینمؤملل ، بارش  ءام  نم  نیعو  نبل ، نم  نیعو  نهد ، نم  نیع  هطسو  یف 

ریهطت يارب  يرگید  بآ  همشچو  نانمؤم  ندیشون  يارب  بآ  زا  يا  همـشچ  ریـش و  زا  يا  همـشچ  نغور ، زا  يا  همـشچ  نآ ، نایم  رد 
.دراد (2) دوجو  نانمؤم 

374/52 ح 173. راونألا : راحب  - 1

374/52 ح 172. راونألا : راحب  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1966 
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هیلع قداص  ماما  دـسیون : یم  هّیوقلا » ددـعلا   » باتک رد  یّلح  هماـّلع  ردارب  یّلح ، فسوی  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  خیـش   - 52  / 1202
: دنیامرف یم  مالسلا 

سابل نآ  دراد ، نت  رب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرز  يو  منیب ، یم  هفوک  رهـش  تشپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ 
یم ریرح ) يابید   ) قربتـسا زا  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  هاگنآ  دتفیب ، اج  شمادنا  هب  بوخ  ات  دهد  یم  ناکت  دوخ  نت  رب  ار  نآ  هدش ، عمج 

.دوش یم  راوس  تسا ، دیفس  شمشچ  ود  نایم  هک  يدیفس  هایس و  بسا  رب  سپس  دناشوپ ،

یم شترـضح  روهظ  زا  يا  هناشن  نیاو  دننیب  یم  اهرهـش  همه  مدرم  ار  نآ  یناشیپ  رون  هک  دـهد  یم  نالوج  يا  هنوگ  هب  ار  بسا  نآ 
.دوش

قرش و نیب  امو  دشخرد  یم  نآ  زا  يرون  ماگنه  نآ  رد  دروآ ، یم  رد  زازتها  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مچرپ  هاگنآ 
.دیامن یم  نشور  ار  نیمز  برغ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

، دـشخرد یم  دراد و  شیناشیپ  رد  هک  یناـشخرد  يدیفـس  تسا و  دیفـس  شیاـهاپ  هک  یبسا  رب  هک  منیب  یم  ار  ترـضح  نآ  ییوگ 
شیاعد رد  هدناوخ و  ییاعد  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ، تکرح  رد  هلهس  دجسم  لیـس  هاگرذگ  يوس  هب  مالـسلا  يداو  زا  هدش و  راوس 

: دیوگ یم 

، دینع راّبج  ّلک  ّلذـمو  دـیحو ، نمؤم  ّلک  ّزعم  ّمهللا  ًاّقرو ، ًادـّبعت  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  ًاقدـصو ، ًانامیإ  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  ًاّقح ، ًاّقح  هَّللا  ّالإ  هلإ  «ال 
.تبحر امب  ضرألا  ّیلع  قیضتو  بهاذملا ، ینییعت  نیح  یفنک  تنأ 

نم تاکربلا  جرخمو  اهعضاوم ، نم  همحرلا  رشنم  ای  نیبولغملا ، نم  تنکل  ياّیإ  كرصن  الولو  یقلخ ، نع  ًاّینغ  تنکو  ینتقلخ  ّمهللا 
نم مهف  مهقانعأ ، یلع  ّهلذـملا  رین  كولملا  هل  تعـضو  نم  ای  نوزّزعتی ، هّزعب  هؤاـیلوأف  هعفرلا ، خومـشب  هسفن  ّصخ  نم  اـیو  اـهنداعم ،

.نوفئاخ هتوطس 

، يرمأ یل  زجنت  نأو  دّمحم ، لآو  دّـمحم  یلع  یّلـصت  نأ  کلأسأ  نونعذـم ، کل  ّلکف  کقلخ ، هب  ترطف  يذـّلا  کمـساب  کلأسأ 
لّجعتو

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1967 
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«. ریدق یش ء  ّلک  یلع  ّکنإ  هلیللا ، هلیللا  هعاسلا ، هعاسلا  یجئاوح ، یضقتو  ینیفاعتو  ینیفکتو  جرفلا ، یف  یل 

تسین ادخ  زج  يدوبعم  میدومن ، قیدصت  ار  وا  میراد و  نامیا  وا  هب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  ًاعقاو  ًاتقیقح و 
.میلوغشم وا  شتسرپ  تدابع و  هب 

دـشاب و هتـسب  میور  هب  اه  هار  هک  یماگنه  دونع ، رگمتـس  ره  هدـننک  راوخ  يا  بیرغ و  اهنت و  نمؤم  ره  شخب  تّزع  يا  ایادـخ ! راب 
.ینم هانپ  وت  دشاب ، گنت  میارب  شیگدرتسگ  همه  نیا  اب  نیمز 

.دوب مهاوخ  ناگدروخ  تسکش  زا  دشابن  وت  يرای  رگا  يدوب ، زاین  یب  نم  شنیرفآ  زا  هک  یلاح  رد  يدیرفآ  ارم  وت  ادنوادخ !

ار یگرزب  تمظع و  هّلق  هک  يدنوادخ  يا  نآ و  ياهندعم  زا  اهتکرب  هدنروآ  نوریب  يا  و  نآ ، ياهّلحم  زا  تمحر  هدـننک  شخپ  يا 
دنتسه زیزع  وت  تّزع  هب  تناتسود  يا و  هدومن  صوصخم  دوخ  هب 

توطس زا  نانآ  يا و  هداهن  اهنآ  ندرگرب  يراوخ  ّتلذ و  غاد  وت  دنا و  هدروآ  دورفرس  وت  تمظع  ربارب  رد  ناهاشداپ  هک  ییادخ  يا 
دوخ زجع  هب  وت  ربارب  رد  همه  يا و  هدـیرفآ  نآ  اـب  ار  شنیرفآ  ناـهج  هک  تماـن  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  دـنک ؛ انـساره  وت  هوکـش  و 

.دنفرتعم

نم رما  شیاـشگ  جرف و  رد  يزاـس و  قّقحم  نم  قح  رد  ار  دوخ  رما  یتـسرف و  دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا 
، بشما نیمه  بشما ، نیمه  نآلا ، نیمه  نآلا ، نیمه  يروآرب ، ارم  ياهتجاح  یـشخب و  تیفاع  هدرک و  تیافک  ارم  ییامن و  لـیجعت 

.یتسه (1) اناوت  زیچ  ره  هب  وت  هک  ارچ 

: دسیون یم  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  دّیس   - 53  / 1203

اعد نآ  دوش ، هدـناوخ  تبیغ  نارود  رد  اعد  نیا  تسا  هتـسیاش  هک  دزومآ  یم  ییاعد  نم  هب  هک  مدـید  ار  یـصخش  باوخ  ملاـع  رد 
: تسا نینچ 

دنمـشزرا باتک  رد  ابیز  ياعد  نیا  اـب  فیرـش  تیاور  نیا  ح 214 .  391/52 راونألا : راـحب  و 125 ، ح 124   74 هّیوقلا : ددـعلا  - 1
.تسا هدیدرگ  لقن  زین  « 334 هّیدهم : هفیحص  »

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1968 
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ًادّمحم عدوأو  هرادـتقا ، هّزع  ضرألاو  تاوامـسلا  توکلم  یف  رهظأو  هرایتخاب ، نیملاعلا  یلع  لیئارـسإ  لآو  میهاربإ  لآ  لّضف  نم  ای 
.هراصنأو كدابع  یلع  کتّجح  ناوعأ  نم  ینلعجاو  هلآو  دّمحم  یلع  ّلص  هرارسأ ، بئارغ  هتیب  لهأو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص 

اهنامـسآ و توکلم  رد  يداد و  يرترب  نایناهج  رب  دوخ  راـیتخا  هب  ار  لیئارـسا )  ) بوقعی نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  هک  ییادـخ  يا 
تزیگنا تفگش  ياهزار  شنادناخ  و  داب -  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  هب  یتخاس و  راکشآ  ار  دوخ  رادتقا  تّزع و  نیمز 

.هد (1) رارق  تناگدنب  رب  دوخ  تّجح  ناروای  نارای و  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  يدرپس ؛ ار 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رازگتمدخ  میسن ، دسیون : یم  نیدلا » لامک   » رد هرس  سدق  قودص  خیش   - 54  / 1204

شترضح روضح  رد  نم  مدش ، بایفرش  شترضح  تمدخ  دوب ، هدش  يرپس  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ّدلوت  زا  بش  کی 
: دومرف تفگ و  ّتیحت  نم  هسطع  هب  الاو  كدوک  نآ  مدومن ، هسطع 

.دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  هَّللا ؛ کمحری 

.مدش لاحشوخ  رما  نیا  زا  نم 

: دومرف ابیز  كدوک  نآ 

؟ ساطعلا یف  كرّشبُا  الأ 

؟ مهدب وت  هب  يا  هدژم  هسطع  دروم  رد  یهاوخ  یم  ایآ 

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع 

.ماّیأ هثالث  توملا  نم  نامأ  وه  دومرف :

.تسا (2) گرم  زا  ناما  بجوم  زور  هس  ات  هسطع 

(................................................................... یقرواپ ...................................................................)

.302 هّیدهم : هفیحص  396 و 397 ، تاوعدلا : جهم  - 1
.257 هّیدهملا : هکرابملا  هفیحصلا  5/51 ح7 ، راونألا : راحب  لیذ ح5 ،  430/2 نیدلا : لامک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1969 
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مهدراهچ شخب  نایاپ 

هراشا

رداص مالسلا  هیلع  هسّدقم  �هیحان  زا  هک  یفیرش  عیقوت  ود  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  ءافش  بلط  لّسوت و  رد  ییاعد  اب  ار  شخب  نیا 
 : میرب یم  نایاپ  هب  فیطل ،  يا  هدیاف  اب  هدیدرگ و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  ياعد 

هسّدقم �هیحان  زا  فیرش  عیقوت  ود 

فیطل �هدیاف 

مالک نیرخآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  ياعد 

رداص مالسلا  هیلع  هسّدقم  هیحان  زا  هک  یفیرش  عیقوت  ود  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  ءافـش  بلط  لّسوت و  رد  ییاعد  اب  ار  شخب  نیا 
: میرب یم  نایاپ  هب  فیطل ، يا  هدیاف  اب  هدیدرگ و 

هدومن رکذ  یلّـسوت  ياعد  تاربع ، ياعد  لیذ  رد  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس  ردقلا ، لیلج  دّیـس  لّسوت :
یماسا ناـمه  ناراوگرزب -  نآ  یماـسا  ببـس  هب  اـت  مربب ، ناـیاپ  هب  فیرـش  ياـعد  نآ  اـب  ار  ردـقنارگ  باـتک  نیا  مراد  تسود  هک 

يارب و  « ؛  (1) اِهب » ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِِهَّللَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکاجنآ  هدش ، دراو  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ییوکین 
يوب اب  نآ  نایاپ  تسا -  هدش  دراو  یتیاور (2)  رد  هک  هنوگ  نامه  دیناوخب ،» اهمان  نآ  هب  ار  دنوادخ  تسا ، یکین  ياهمان  دنوادخ ،

.دنریگ یشیپ  رگیدمه  زا  هتخادرپ و  تباقر  هب  ناگدننک  تباقر  یتسیاب  اتسار  نیا  رد  هدش و  نیگآرطع  کشم  شوخ 

(3) تسا : نینچ  اعد  نتم  کنیا 

کئایبنأ (4) نم  هوفـصلاو  کتمارکب  کیلإ  عفـشتسأ  ّینإف  ًاعیطم ، حاجنلا  عنتمم  هتدجوف  ًاعیفـش  هتجاح  یف  هجاح  وذ  ماق  اذإو  یهلإ 
ّلحم هرطفلا  نم  هتللحأو  هلالجلا ، جات  هتجَّوت  نم  لّوأب  کیلإ  بّرقتأ  ّلجیو ، ّقدـی  اـم  تلَّزنو (5)  ّلظیو  ّلقی  ام  تأشنأ  مهل  نیذـّلا 

هَّللا یّلص  کلوسر  دّمحم  كدابع ، یلع  کنیمأو  کقلخ ، یف  کتّجح  هلالسلا ،

هیآ 180. فارعا ، هروس  - 1
.52/2 ناهرب : ریسفت  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ناهاوخ هک  یمارگ  ناگدنناوخ  تسا ، تاربع  ياعد  ینایاپ  شخب  هدروآ ، هماقم ) هَّللا  یلعا   ) مرتحم هدنسیون  هچنآ  تسا  ینتفگ  - 3
.دنیامن هعجارم  « 425 هّیدهم : هفیحص   » فیرش باتک  هب  دنتسه  نآ  ّمهم  تافاضا  اب  اعد  مامت 

.خ کمانأ ، - 4
.خ تأرب ، - 5
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، نیلّجحملا ّرغلا  دئاقو  نیدـلا ، بوسعی  ءایقتألا ، مامإو  ءایـصوألادّیس ، ًابِْرعُم ، هّرـس  نونکم  نعو  ًابرغم ، هرونل  هتلعج  نمبو  هلآو ، هیلع 
.هیلع هَّللا  تاولص  نینمؤملاریمأ  ّیلع  نیدشارلا  هّمئألا  یبأ 

، لوسرلا نیع  هّرقبو  اهیلع ، هَّللا  مالـس  ءارهزلا  همطاـف  ءارذـعلا  لوتبلا  ءاروحلا  هّیـسنإلاو  راونـألا ، ُّماو  راـیخألا ، هریخب  کـیلإ  بّرقتأو 
برعلا بهار  تانفثلا ، يذ  داّبعلا ، نیز  داّجسلابو  نیسحلا ، هَّللادبع  یبأو  نسحلا  دّمحم  یبأ  نیمامإلا  نیدّیـسلا  لوتبلا ، داؤف  یَترمثو 

.رقابلا ّیلع  نب  دّمحم  يالوم  رهابلا  رمقلاو  رهازلا ، مجنلاو  مکاحلا ، دّیسلاو  ملاعلا ، مامإلابو  نیسحلا ، نب  ّیلع 

يالوم قشاقشلا  نّکسم  لادجلا ، لهأ  هنسلأ  سرخم  قطان ، ّلک  هتّجحب  محفملاو  قئاقحلا ، رهظم  تالکشملا ، نّیبم  قداصلا  مامإلابو 
نب یـسوم  يالوم  رهزألا  ءایـضلاو  رونألا ، رونلاو  يدـمحألا ، رونلاو  ّیفـصلا ، صلخملاو  ّیقتلا ، مامإلابو  قداصلا ، دّـمحم  نب  رفعج 

.رفعج

ملاعلاو دشرألا ، قیرطلاو  دصقألا ، بابلاو  دـجمألا ، مامإلابو  اضرلا ، یـسوم  نب  ّیلع  يالوم  یـضتنملا  فیـسلاو  یـضترملا ، مامإلابو 
دّمحم انالوم  دادسلاو  دـییأتلاب  ّقفوملاو  داشرلاو ، ّقحلا ]  ] یلإ يداهلا  مجعلاو ، برعلا  دّیـس  ملظلا ، حابـصمو  مکحلا ، عوبنی  دـّیؤملا ،

.داوجلا ّیلع  نب 

نع هّزنملا  ماـمإلابو  رذـنأو ، هظعاومب  رّذـح  يّذلارکـسعلاب  دولوملا  دّـمحم ، نب  ّیلع  راـهطألا  هّمئـألا  دـلاوو  راـّبجلا ، هحنم  ماـمإلابو 
ّیلع نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  يالوم  ّیکزلا  رهاطلا  ّیقنلا  ّیقتلا  مانألا ، عیبر  مالظلا ، ردـب  ملاعلا ، ربحلا  ملاـظملا ، نع  رّهطملا  مثآـملا ،

.يرکسعلا

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1972 

http://www.ghaemiyeh.com


835 ص :

هبیقنلا بحاص  ضبقلاو ، طسبلا  هّمزأ  هتکّلم  يذـّلا  میحرلا  بألاو  ضرألا ، نئازخ  یلع  هتلعج  يذـّلا  میلعلا ، ظیفحلاب  کیلإ  بّرقتأو 
، راصمألا یف  رضاحلا  راصبألا ، نع  بئاغلا  دشرلا ، جاهنم  یلع  ّلادلاو  دهملا ، یف  سانلا  مّلکم  هنوعلملا ، هرجـشلا  فصاقو  هنومیملا ،

رّهطملا ملاعلا  راتـسألا ، يذ  هَّللا  تیب  یف  رهظی  يذـّلا  راقفلا ، يذـل  ثراولا  راـیخألا ، هّیقب  راـکفألا ، یف  رـضاحلا  نویعلا ، نع  بئاـغلا 
.تاولصلا ّمتأو  تاکربلا  مظعأو  تاّیحتلا  لضفأ  مهیلع  نسحلا  نب  دّمحم 

، اهریغـص قئالخلا  ریثک  غلبیالو  اهریداقم ، كاوس  فرعیال  هالـص  مهیلع  ّلصف  یلئاـسوو ، یتاـبلط  یف  کـیلإ  یلقاـعم  ءـالؤهف  ّمهللأ 
.یّنمتلا هئیهت  كریداقمب  یل  قّقحو  یّنظ  نسحأ  دنع  مهب  یل  نکو 

کیلإ یل  عیفـش  الو  دیدس ، لوقب  كرهظتـساف  کئاعد  نم  ّدسأ  یل  لوق  الو  دیدش ، نکر  یلإ  يوآف  کنم  ّدـشأ  یل  نکر  یهلإ ال 
؟ بیحنلاو ءاکبلا  یّنم  محرتو  بیجت  نأ  ریغ  ّبر  ای  یقب  لهف  دیدو  عیفشب  کیتآف  ءالؤه  نم  هجوأ 

یلع ینرـصناو  ینمحراو  یل  رفغإ  بّویأ ، ّرـض  فشاکای  بوقعی ، هربع  محار  ای  هاعد ، اذإ  ّرطـضملا  بیجی  نم  ای  هاوس ، هلإ  نم ال  ای 
.نیمحارلا (1) محرأ  ای  نیتملا ، هّوقلا  اذای  نیحتافلا ، ریخ  تنأو  یل  حتفاو  نیرفاکلا ، موقلا 

هک یباـیب  یـصخش  ار  وا  وت  یلو  دـهد ، رارق  عیفـش  شتجاـح  يارب  ار  وـت  هداتـسیا و  وـت  ربارب  رد  يدـنمتجاح  هک  هاـگنآ  ادـنوادخ !
هدیزگرب ناربمایپ  قح  هب  تیراوگرزب و  هب  منک  یم  تعافش  بلط  وت  زا  نم  دشاب ؛ وت  عیطم  اّما  تسا ، عنتمم  شتجاح  ندش  هدروآرب 

.يا هداتسرف  ورف  گرزب -  تسا و  قیقد  هک -  ار  هچنآ  نامسآ  زا  يا و  هدیرفآ  ار  تادوجوم  نانآ  رطاخ  هب  هک  تا 

.409  - 411 تاوعدلا : جهم  - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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هب تقلخ  ترطف و  زا  ییوکین  هاگیاجو  يداهن  شرس  رب  هوکش  تلالج و  جات  هک  يدرف  نیتسخن  ببـس  هب  میوج  یم  یکیدزن  وت  هب 
؛ هداتسرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  تناگدنب ، رب  وت  نیما  تناگدیرفآ و  نایم  رد  وت  تّجح  نامه  يدیشخب ، وا 

وا يداد ، رارق  وا  زار  رگنایب  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   ) وا رون  هاگتـساخ  ار  وا  هک  يراوگرزب  نآ  هب  میوج ) یم  بّرقت   ) و
یلع ترضح  نارگتیاده ؛ ناماما  راوگرزب  ردپ  نایوردیفس و  ياوشیپ  نید و  ربهر  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  نانیشناج و  ایصوا و  رورس 

؛ تسا داب -  وا  رب  دنوادخ  ياهدورد  نانمؤمریما - 

دنوادخ مالـس  ارهز ، همطاف  ترـضح  ارذع ، لوتب  ءاروح ، هّیـسنا  اهرون و  ردام  ناگدیزگرب ، هدیزگرب  هب  میوج  یم  یکیدزن  وت  هب  و 
؛ داب وا  رب 

دّمحم یبا  ماما ، ود  ودّیـس  ود  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاـف  لد  هویم  ود  ادـخ و  ربماـیپ  هدـید  رون  ود  هب  میوج ) یم  یکیدزن  وت  هب   ) و
ییاه هنیپ  ياراد  تدابع ) ترثک  زا  هک  یسک   ) ناگدنب تنیز  داّجس ، ماما  هب  و  ءادهـشلا ؛ دّیـس  نیـسحلا  هَّللادبع  یبا  یبتجم و  نسح 

میالوم نابات ، هام  غورف و  رپ  هراتس  مکاح ، دّیس  دنمشناد و  ماما  هب  و  نیسحلا ؛ نب  ّیلع  برع ، بهار  تشاد ، شا  هدجـس  ياضعا  رد 
هدننک گنگو  ار  هدنیوگ  ره  لیلد  اب  هدـننک  تکاس  اه ، تقیقح  رگنایامن  اهلکـشم ، رگنایب  قداص ، ماما  هب  و  رقابلا ؛ ّیلع  نب  دّـمحم 
صلاخ راکزیهرپ ، ماما  هب  و  قداص ؛ دّمحم  نب  رفعج  ماما  میالوم  ناگدوهیب ،)  ) ياه گناب  هدننک  نکاس  ار ، ناگدـننک  لادـج  نابز 

، هدیـشکرب ماین  زا  ریـشمش  هدیزگرب و  ماما  هب  و  رفعج ؛ نب  یـسوم  ماما  میالوم  نابات ، وترپ  و  ناشخرد ، رون  يدمحا ، رون  هدـیزگرب ،
اهتمکح همشچرس  هدش ، دییأت  دنمشناد  هتفای و  دشر  هار  ناراودیما ، هاگرد  رت ، یمارگ  ماما  هب  و  اضرلا ؛ یـسوم  نب  ّیلع  ماما  میالوم 

ّیلع نب  دّمحم  ماما  نامیالوم  یتسار  دـییأت و  هب  هدـش  ّقفوم  تسار و  قح و  هار  هب  رگتیادـه  مجع ، برع و  رورـس  اهکیرات ، غارچو 
ّدلوتم نانمـشد )  ) ناگداپ رد  هک  دّمحم  نب  ّیلع  تسا ، راهطا  كاپ و  نایاوشیپ  ردـپ  راّبج و  دـنوادخ  ياطع  هک  یماما  هب  و  داوجلا ؛

؛ داد میب  زردنا و  اهدنپ  اب  هک  نآ  دش ،

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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، كاپ راکزیهرپ ، نامدرم ، راهب  اه ، یکیرات  هام  راکوکین ، دنمشناد و  اه ، یهاوخداد  ملاظم و  زا  هزیکاپ  و  ناهانگ ، زا  هّزنم  ماما  هب  و 
هنیزخ رب  ار  وا  هک  ییاناد  نابهگن  هب  میوج  یم  یکیدزن  وت  هب  و  يرکـسع ؛ یلع  نب  نسح  دّـمحم  ابا  ماما  میالوم  راـکوکن  هزیکاـپ و 
بقانم ياراد  هک  يراوگرزب  نامه  يدومن ، راذـگاو  وا  هب  ار  روُما  ضبق  طسب و  مامز  هک  یناـبرهم  ردـپ  هب  يداد و  رارق  نیمز  ياـه 

زا هدیـشوپ  تسار ، هار  يوـس  هب  رگتیادـه  هراوهاـگ و  رد  مدرم  اـب  يوـگ  نخـس  تسا ، نوـعلم  تـخرد  هدـنبوک  مـهرد  كراـبم و 
رد هک  یسک  راقفلاوذ ، ریشمش  ثراو  ناگدیزگرب ، هدنام  یقاب  اهرکف ، رد  رـضاح  اهمـشچزا و  ناهنپ  اهرهـش ، رد  رـضاح  ناگدید ،

نیرت گرزب  اه و  ّتیحت  نیرتهب  هک  نسحلا  نب  دّـمحم  ماما  هزیکاپ ، ياناد  دوش ، یم  رهاظ  تساه ، هدرپ  ياراد  هک  يدـنوادخ  هناخ 
.داب نانآ  رب  اهدورد  نیرت  لماک  اه و  تکرب 

یسک وت  زج  هک  تسرف  يدورد  نانآرب  سپ  دنتـسه ، وت  يوس  هب  نم  ياه  هلیـسو  اه و  هتـساوخرد  نم  ياه  هاگهانپ  نانیا  ادنوادخ !
اب ار  میوزرآ  نیرترب  هد و  ماجنا  نانآ  دروم  رد  ار  منامگ  نیرتهب  دنباین و  هار  نآ  كدـنا  رب  ناگدـیرفآ  هوبنا  دـنادن و  ار  شا  هزادـنا 

.زاس قّقحم  تتاریدقت 

نآ اب  ات  مرادن  ار  وت  ندناوخ  زا  رتراوتـسا  يراتفگ  منز و  هیکت  هدروآ و  هانپ  نادـب  هک  مرادـن  وت  زا  رتمکحم  یهاگ  هیکت  ادـنوادخ !
.مروآ وت  دزن  عیفش  ناونع  هب  ات  مرادن  نانیا  زا  رتدنموربآ  یناعیفش  موش و  مرگ  تشپ 

وا زج  هک  یـسک  يا  تسا !؟ هدـنام  یقاـب  میاـه  هلاـن  اهکـشا و  رب  ندومن  مّحرت  میاـعد و  تباـجا  زج  یهار  اـیآ  نم ! راـگدرورپ  يا 
هدننک فرطرب  يا  بوقعی ، ترـضح  کشا  رب  هدننک  محر  يا  دناوخب ، ار  وا  هک  يا  هراچیب  ياعد  هدننک  تباجا  يا  تسین ، ییادـخ 

وت هک  نک  اطع  یـشیاشگ  هار  نم  يارب  اـمن و  يراـی  نارفاـک  هورگ  رب  ارم  نک و  محر  نم  رب  زرماـیبارم و  بّویا ، ترـضح  یتحاراـن 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  يوق ، يورین  ياراد  يا  یتسه ، نایاشگ  هار  نیرتهب 

هسّدقم �هیحان  زا  فیرش  عیقوت  ود 

هراشا

 . تسا هدش  رداص  هّرس  سّدق  دیفم  خیش  رّحبتم  دنمشناد  هقح ،  �هقرف  سیئر  يوس  هب  هسّدقم  �هیحان  زا  فیرش  عیقوت  ود  نیا 

 : لّوا عیقوت 

 : مّود عیقوت 

لّوا عیقوت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1975 

http://www.ghaemiyeh.com
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مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1976 
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نامعن نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبا  خیـش  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  هسّدقم  هیحان  زا  يا  همان  يرجه ، لاس 410  رفص  هام  رخاوا  رد 
.تسا هدروآ  تسا ، زاجح  هب  لصّتم  هک  يا  هیحان  زا  ار  همان  نیا  هتفگ : ناسر  همان  هک  دیسر ، هرس  سدق 

: همان نتم  کنیا 

، دیشرلا ّیلولاو  دیدسلا ، خألل 

هزازعإ هَّللا  مادأ  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبأ  دیفملا  خیشلا 

دابعلا یلع  ذوخأملا  دهعلا  عدوتسم  نم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

، وه ّالإ  هلإ  يذـّلا ال  هَّللا  کیلإ  دـمحن  ّانإف  نیقیلاب ، انیف  صوصخملا  نیدـلا ، یف  صلخملا  یلوملا  ّیلولا  اهّیأ  کیلع  مالـس  دـعب ، اّمأ 
.نیرهاطلا هلآو  دّمحم  انّیبنو  انالومو  اندّیس  یلع  هالصلا  هلأسنو 

، هبتاکملاب کفیرـشت  یف  انل  نُذا  دـق  ّهنأ  قدـصلاب : - اّنع  کقطن  یلع  کتبوثم  لزجأو  ّقحلا ، هرـصنل  کقیفوت  هَّللا  مادأ  کملعنو - 
.هتسارحو مهل  هتیاعرب  ّمهملا  مهافکو  هتعاطب ، هَّللا  مهّزعأ  کلبق ، انیلاوم  یلإ  اّنع  هیّدؤت  ام  کفیلکتو 

نإ همسرن  امب  هیلإ  نکـست  نم  یلإ  هتیدأت  یف  لمعاو  هرکذن (2)  ام  یلع  هنید  نم  نیقراملا  هئادـعأ  یلع  هنوعب  هَّللا  كدّیأ (1)  فقف 
.یلاعت هَّللا  ءاش 

یف نینمؤملا  انتعیـشلو  حالـصلا ، نم  انل  یلاعت  هَّللا  هانارأ  يذـّلا  بسح  نیملاظلا ، نکاـسم  نع  یئاـنلا  اـنناکمب  نیواـث  اـّنک  نإو  نحن 
يّذلا للزلاب (4)  انتفرعمو  مکرابخأ ، نم  یـش ء  اّنم  بزعیالو  مکئابنأب ، انملع (3)  طیحی  ّانإف  نیقـسافلل ، ایندلا  هلود  تماد  ام  کلذ ،

نیهئات ًاعساش  هنع  حلاصلا  فلسلا  ناک  ام  یلإ  مکنم  ریثک  حنج  ذم  مکباصأ 

.خ كّدمأ ، - 1
.خ هرکذأ ، - 2

.خ ًاملع ، طیحن  - 3
.خ ّلذلاب ، - 4

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1977 
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.نوملعیال مّهنأک  مهروهظ  ءارو  مهنم  ذوخأملا  دهعلا  اوذبنو 

ّلج هَّللا  اوقّتاف  ءادعألا ، مکملطـصا  ءاوأللا (2) و (3)  مکب  لزنل  کلذ  الولو  مکرکذـل ، نیـسان  الو  مکتاعارمل (1)  نیلمهم  ریغ  اـّنإ 
، هلمأ كردأ  نم  هیلع (6)  یمحیو  هلجأ  ّمح  نم  اـهیف  کـلهی  مکیلع  تفانأ (5)  دـق  هنتف  نم  مکـشایتنا  یلع (4)  انورهاظو  هلـالج ،

.نوکرشملا هرک  ولو  هرون  ّمتم  هَّللاو  انیهنو  انرمأب  مکتنئابمو (7)  انتکرح  فوزأل  هرامأ  یهو 

نطاوملا اهنم (8)  مری  مل  نم  هاجنب  میعز  انأ  هّیدـهم ، هقرف  اهب  لوهت  هّیوُما ، بصع  اهـششحی  هّیلهاجلا ، ران  ّبش  نم  هّیقتلاب  اومـصتعا 
نم اوظقیتساو  هیف  ثدحی  امب  اوربتعاف  هذه  مکتنس  نم  یلوألا  يدامج  ّلح  اذإ  هّیضرملا ، لبسلا  اهنم  نعطلا (9)  یف  کلسو  هّیفخلا ،

.هیلی يّذلا  یف  نوکی  امل  مکتدقر 

یلع دـعب  نم  بلغیو  قلقیو ، نزحی  ام  قرـشملا  ضرأ  یف  ثدـحیو  هّیوسلاب ، اهلثم  ضرـألا  نمو  هّیلج ، هیآ  ءامـسلا  نم  مکل  رهظتس 
.قازرألا هلهأ  یلع  مهلاعف  ءوسب  قیضی (10)  قاّرم ، مالسإلا  نع  فئاوط  قارعلا 

قافآلا نم  ّجحلا  يدیرمل (12)  قفّتیو  رایخألا ، نوقّتملا  هکالهب  ّرـسی  ّمث  رارـشألا ، نم  توغاط  راوبب  هدعب  نم  هّمغلا  جّرفتت (11)  ّمث 
.قاسّتاو ماظن  یلع  رهظی  نأش  قافولاو  مهنم  رایتخإلا  یلع  مهّجح  ریسیت  یف  انلو  قافّتإو ، مهنم  هبلغ (13)  ریفوت  یلع  هنم  هنولمأی  ام 

.خ مکتناعإل ، - 1
.خ ءاولبلا ، - 2

.خ وأ ، - 3
.خ یلعأب ، اورهاظو  - 4

.خ تفاطأ ، - 5
.خ اهنع ، - 6

.خ مکّتثابم ، - 7
.خ اهیف ، مری  مل  اهیف ، مکنم  - 8

.خ نعظلا ، - 9
.خ قیضف ، قارف ، - 10

.خ جرفنت ، - 11
.خ دیری ، نمل  - 12

.خ هیلع ، - 13

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1978 
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نیح هأجف  هتغب  انرمأ  ّنإف  انطخـسو ، انتّیهارک (3)  نم  هیندـی  ام  ّبنجتیلو (2)  اـنتّبحم ، نم  هب  برقی  اـم  مکنم  ئرما  ّلـک  لمعیلف (1) 
.هتمحرب (5) قیفوتلاب  مکل  فطلیو  دشرلا  کمهلی (4)  هَّللاو  هبوح ، یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنیالو  هبوت  هعفنتال 

هک دیفم -  خیـش  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  دیـشر ، هتفای و  تیادـه  تسود  دـیدس ، راوتـسا و  ردارب  يارب  تسا  يا  همان 
.تسا هدش  هتفرگ  ناگدنب  زا  هدش و  هتشاذگ  تعیدو  هب  وا  نامیپ  هک  یسک  يوس  زا  درادب -  رادیاپ  ار  شتّزع  دنوادخ 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ار ییادـخ  وت ، رطاخ  هب  ام  .یتسه  زاتمم  نیقی  يور  زا  ام  هب  داقتعا  رد  صلخم و  نید  رد  هک  الوم ، تسود  يا  وت  رب  مالـس  دـعب ، اّما 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  نامربمایپ  الوم و  اقآرب و  دورد  وا  زا  هتفگ و  ساپـس  دمح و  تسین  يدوبعم  وا  زج  هک 

.میناهاوخ ار  وا  كاپ  نادناخ 

 - دیازفایب ییوگ  یم  ام  بناج  زا  یتسار  اب  هک  ینانخـس  شاداپ  هدیـشخب و  ماود  قح  يرای  يارب  ار  وت  قیفوت  دـنوادخ  هک  وت -  رب  و 
هچنآ هک  میزاس  فّظوم  ار  وت  هداد و  راختفا  يراگن  همان  هبتاکم و  تفارـش  هب  ار  وت  هک  هدـش  هداد  هزاجا  ام  هب  هک : مییامن  یم  مالعا 

ّمهم روُما  نانآ ، تسارح  تیاعر و  اب  هداد و  تّزع  شیوخ  تعاطا  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ام -  ناتسود  هب  دسر  یم  وت  هب  ام  هیحان  زا 
.یناسرب دنتسه ، وت  رانک  رد  هک  دیامن -  تیافک  ار  اهنآ 

مینک یم  يروآ  دای  هک  هچنآ  هب   - دهد تقیفوت  دـنجراخ ، قح  نید  زا  هک  ینانمـشد  ربارب  رد  شیرای  اب  دـنوادخ  هک  وت -  نیاربانب ،
.ناسرب يراد ، نانیمطا  نانآ  هب  هک  یناسک  هب  هدومن و  لمع  مییامن ، یم  میسرت  وت  رب  هَّللا -  ءاش  نا  هک -  هچنآ  قبط  شاب و  هّجوتم 

هب لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتحلـصم  بسح  رب  زین  نیا  هک  میرب  یم  رـس  هب  نارگمتـس  نکاـسم  زا  رود  یناـکم  رد  نونکا  مه  هچرگ  اـم 
هدیشیدنا ام  نایعیش  ام و  تهج 

.خ لمعیف ، - 1
.خ ّبنجتیو ، بنتجیلو ، - 2

.خ انتهارک ، - 3
.خ مکمهلی ، - 4

174/53 ح7. راونألا : راحب  ، 318/2  - 324 جاجتحإلا : - 5

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1979 
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يزیچ چیه  میهاگآ ، لماک  روط  هب  امش  رابخا  زا  ام  نیا ، دوجو  اب  میـشاب ؛ نینچ  تسا ، ناقـساف  تسد  رد  ایند  تلود  هک  یمادام  هک 
يور ییاهراک  هب  امش  زا  يرایـسب  هک  یعقوم  نآ  زا  میهاگآ ، دیا  هدش  راچد  هک  ییاهـشزغل  زا  ام  تسین ، ناهنپ  ام  زا  امـش  رابخا  زا 

هدرک و یگدنز  ّریحت  یهارمگ و  اب  امش  زا  يدارفا  دندوب ، رود  اهنآ  زا  امش  حلاص  هتسیاش و  ِناینیـشیپ  هک  دنا  هدش  لیامتم  هدروآ و 
.دنرادن ربخ  نآ  زا  ییوگ  هک  دنا  هتخادنا  رس  تشپ  نانچ  هدش  هتفرگ  نانآ  زا  هک  ینامیپ  هدعو و 

امـش رب  اهیراوشد  دیادش و  دوب ، نیا  زج  رگا  و  میا ، هدرکن  شومارف  ار  امـش  دای  هدرکن و  یهاتوک  امـش  تاعارم  یگدیـسر و  رد  ام 
.دندرک یم  دوبان  لصأتسم و  ار  امش  نانمشد  هدمآ و  دورف 

، هدروآ يور  امـش  هب  هک  يا  هنتف  زا  امـش  ییاهر  يارب  ار  ام  هدومن و  ینابیتشپ  ام  زا  و  دـینک ، هشیپ  لاـعتم  دـنوادخ  ياوقت  نیارباـنب ،
نامه .ددرگ و  یم  رود  نآ  زا  هدیسر  شیوزرآ  هب  هک  ره  هتشگدوبان و  نآ  رد  هدیسر  ارف  شگرم  سک  ره  هک  يا  هنتف  دینک ، يرای 

هک تسا  یلاـح  رد  نیا  .تساـم و  زا  امـش  یناـمرفان  يرادربناـمرف و  ربارب  رد  امـش  هدـنهد  زاـیتماو  اـم  تکرح  یکیدزن  هناـشن  هنتف ،
.دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچرگ  دناسر ، یم  مامتا  هب  ار  دوخ  رون  دنوادخ 

تیادـه هورگ  ات  دـنا  هتخورفارب  ار  نآ  يوُما  ياهورگ  هک  دـیزیهرپب  ّتیلهاج  شتآ  هب  ندز  نماد  زا  هّیقت ، هب  ندز  گـنچ  هلیـسو  هب 
.دنناسرتب ار  هدش 

هار رد  نآ ، زا  يرود  نعط و  رد  و  دزاسن ، راتفرگ  نآ  یناهنپ  ياـهناکم  هب  هنتف  نیا  رد  ار  دوخ  هک  متـسه  یـسک  تاـجن  نماـض  نم 
.درادرب ماگ  هدیدنسپ  ياه 

امـش هک  یباوخ  زا  دیریگب و  تربع  هثداح ، نآ  زا  داد ، دهاوخ  خر  يا  هثداح  دـسر  ارف  يراج  لاس  یلوُالا  يدامج  هام  هک  یماگنه 
.داد دهاوخ  خر  نآ  رس  تشپ  یثداوح  هک  ارچ  دیوش ، رادیب  هتفرگ ، ارف  ار 

داد دهاوخ  خر  يا  هثداح  نیمز  قرش  رد  .دش و  دهاوخ  راکشآ  نیمز  زا  نآ  ریظن  نامسآ و  زا  يراکشآ  هناشن  امـش  يارب  يدوز  هب 
دنهاوخ ّطلسم  هدش و  هریچ  قارع  رب  دنا  هدش  جراخ  مالـسا  زا  هک  ییاه  هورگ.دش  دنهاوخ  نارگن  هدومن و  تشحو  نآ  زا  مدرم  هک 

.تفرگ دهاوخ  رارق  انگنت  رد  نآ ، لها  یگدنز  نانآ ، لامعا  ءوس  رثا  رد  هک  تشگ ،

هب و  دش ، دهاوخ  هودنا  مغ و  نیا  زا  یشیاشگ  رارشا ، زا  یتوغاط  گرم  اب  هاگنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1980 
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هچنآ دنتسه  جحرفـس  ناهاوخ  ایند ، رانک  هشوگ و  زا  هک  یناسک  تشگ و  دنهاوخ  دونـشخ  رایخا  ناراگزیهرپ  وا ، يدوبان  كاله و 
مظن و اب  ار  ییاهراک  نانآ  تقفاوم  لیم و  قبط  رب  اهنآ  جح  ندومن  ناسآ  رد  زین  ام  دیسر ، دنهاوخ  نآ  هب  یناوارف  اب  دنراد  وزرآ  هک 

.داد میهاوخ  ماجنا  یّصاخ  یگنهامه 

ام دـنیآ  شوخ  هک  ییاهراک  زا  هدومن و  کیدزن  ام  رهم  ّتبحم و  هب  ار  وا  هک  دـهدب  ماجنا  يراک  دـیاب  امـش  زا  مادـک  ره  نیارباـنب ،
هبوت عقوم ، نآ  دومن و  دـهاوخ  خر  یناهگان  روط  هب  راـبکی و  هب  اـم  رما  هک  اریز  .دـیامن  زیهرپ  ددرگ ، یم  اـم  مشخ  بجوم  تسین و 

.داد دهاوخن  تاجن  ام  رفیک  زا  ار  وا  هانگ ، زا  وا  ینامیشپو  هتشادن  وا  لاح  رب  يدوس 

.دیامرف تیانع  قیفوت  امش  هب  شیوخ  تمحر  اب  هدومن و  مهلم  دشر  هار  هب  ار  وت  دنوادخ 

مّود عیقوت 

يرجه لاـس 412  هّجح  يذ  هبنـشجنپ 23  زور  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  هسّدـقم  هیحان  زا  يرگید  همان  تسا : هدـمآ  عبنم  ناـمه  رد  زاـب 
.دش رداص 

: همان نتم  کنیا 

[ هلیلدو ّقحلا  مهلم  یلإ  هلیبس  یف  طبارملا  هَّللادبع  نم  ]

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هلأسنو نیلّوألا ، انئابآ  هلإو  انهلإ  وه  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  کیلإ  هَّللا  دمحن  ّانإف  قدصلا ، هملک  یلإ  یعادلا  ّقحلل ، رصانلا  اهّیأ  کیلع  مالس 
.نیرهاطلا نیبّیطلا  هتیب  لهأ  یلعو  نییبنلا  متاخ  دّمحم  انالومو  اندّیس  انّیبن و ]  ] یلع هالصلا 

کلذ انعّفشو  هئادعأ ، دیک  نم  هب ]  ] کسرحو هئایلوأ  نم  کل  هبهو  يّذلا  ببـسلاب  هَّللا  کمـصع  کتاجانم  انرظن  اّنک  ّانإف (1)  دعبو 
نوکی نأ  کشویو  نامیإلا  نم  تیرابسلا  هیلإ  أجلأ  لیلامغ  نم  افنآ  هیلإ  انرص  ءامهب (2)  نم  خارمش  یف  بصنی  انل ، ّرقتسم  نم  نآلا 

انطوبه

.خ دقف ، - 1
.خ ءامهی ، - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1981 
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نم هدمتعن  ام  کلذب  فرعتف  لاح ، نم  انل  دّدجتی  امب  اّنم  أبن  کیتأیو  نامزلا  نم  لواطتالو  رهدلا ، نم  دعب  ریغ  نم  حصحص  یلإ  هنم 
.هتمحرب کلذل  کقّفوم  هَّللاو  لامعألاب ، انیلإ  هفلزلا 

جهتبت و ] ، ] نیلطبملا باـهرتسال  ًـالطاب  تسرح (1)  موق  سوفن  لّبـست  هنتف  کلذـل  لـباقت  نأ  ماـنتال  یّتلا  هنیعب  هَّللا  کـسرح  نکتلف 
.نومرجملا کلذل  نزحیو  نونمؤملا  اهرامذل (2) 

لهأ هدیکب  دمعی (5)  مّرحملا ، مدلل  ّلحتـسم  مّمذـم  قفانم  سجر  نم  مّظعملا  مرحلاب (4)  هثداح  هثوللا (3)  هذـه  نم  انتکرح  هیآو 
، ءامسلاو ضرألا  کلم  نع  بجحیال  يّذلا  ءاعدلاب  مهظفح  ءارو  نم  اّننأل  ناودعلاو ، مهل  ملظلا  نم  هضرغ  کلذب  غلبی  الو  نامیإلا ،

نوکت هناحبس  هَّللا  عنص  لیمجل (6)  هبقاعلاو  بوطخلا ، مهب  مهتعار  نإو  هنم ، هیافکلاب  اوقثیلو  بولقلا ، اـنئایلوأ  نم  کلذـب  ّنئمطیلف 
.بونذلا نم  هنع  ّیهنملا  اوبنتجا  ام  مهل  هدیمح 

ّهنأ نیحلاصلا ، انئایلوأ  نم  فلـسلا  هب  دّیأ  يّذلا  هرـصنب  هَّللا  كدّیأ  نیملاظلا ، انیف  دـهاجملا  صلخملا  ّیلولا  اهّیأ  کیلإ  دـهعن  نحنو 
لخب نمو  هّلضملا (8)  اهنحمو  هّلضملا (7)  هنتفلا  نم  ًانمآ  ناک  هیّقحتسم  یلإ  هیلع  اّمم  جرخأو  نیدلا  یف  کناوخإ  نم  ّهبر  یقّتا  نم 

.هترخآو هالوُال  کلذب  ًارساخ  نوکی  ّهنإف  هتلصب  هرمأ  نم  یلع  هتمعن ، نم  هَّللا  هراعأ  امب  مهنم 

مهل تلّجعتلو  انئاقلب ، نمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع ، دهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل -  هَّللا  مهقّفو  انعایشأ -  ّنأ  ولو 

.خ تثرح ، - 1
.خ اهرامدل ، - 2

.خ هبزللا ، - 3
.خ مصخلاب ، - 4

.خ دمغی ، - 5
.خ لیمجب ، عیمجب ، - 6
.خ هّلظملا ، هلطبملا ، - 7

.خ هّلضملا ، هملظملا  هّلظملا ، هملظملا  - 8

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1982 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4762/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_843_8
http://www.ghaemiyeh.com


844 ص :

ناعتسملا هَّللاو  مهنم ، هرثؤنالو  ، ههرکن اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالإ  مهنع  انسبحی  امف  انب ، مهنم  اهقدصو  هفرعملا  ّقح  یلع  انتدهاشمب  هداعـسلا 
.مّلسو (1) نیرهاطلا  هلآو  دّمحم  ریذنلا  ریشبلا  اندّیس  یلع  هتاولصو  لیکولا ، معنو  انبسح  وهو 

[ نآ لیلد  قح و  هب  هدش  ماهلا  يوس  هب  وا  هار  نابهگن  ظفاح و  هدنب  يوس  زا  يا  همان  ]

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، مییوگ یم  ساپس  وت  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  ام  ییامن ، یم  توعد  قح  يوس  هب  نیتسار  ینخس  اب  هک  یـسک  قح ، روای  يا  وت  رب  مالس 
دّمحم ترـضح  نامیالوم  اقآ و  نامربمایپ و  يارب  وا  زا  تسام و  نیتسخن  ناکاین  اـم و  يادـخ  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ 

.میهاوخ یم  مالس  دورد و  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخرب  ناربمایپ و  متاخ 

؛ هدرک ظفح  نانمـشد  هلیح  رکم و  زا  هدومن و  تیانع  وت  هب  دوخ  يایلوا  زا  هک  یببـس  نآ  اب  دنوادخ  هک  وت -  تاجانم  رد  ام  دـعب ؛ و 
هک یهوک  هّلق  زارف  رب  هک  یهاگیاج  میدرک ، تعافش  نامدوخ  هاگیاج  زا  رما  نیا  رب  میدومن و  رظن  درادب -  نوصم  ظوفحم و  ار  وت 

تخرد زا  هتـشابنا  يا  هقطنم  زا  ریزگاـن  ناـمیا ، زا  یهت  يدارفا  تهج  هب  تسا  یمک  تّدـم  هک  دـسر ، یمن  نآ  هب  یـسک  ره  تـسد 
.میدمآ دورف  اجنیدب  اهیدابآ ) اهرهش و  )

وت هب  ام  لاوحا  دّدـجت  ام و  راـبخا  عقوم  نآ  رد  مییآ ، دورف  عیـسو ، راومه و  یتشد  هب  هقطنم  نیا  زا  یناـمز  كدـنا  رد  تسا  دـیما  و 
ار وت  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  يوش و  ربخاب  دوش  یم  ام  هب  یکیدزن  بجوم  هک  یلامعا  راتفر و  زا  نیا ، ببـس  هب  ات  دیـسر ، دـهاوخ 

.دیامن یم  ّقفوم  رما  نیا  رب 

ار لطاب  هک  يا  هنتف  هنتف ، نیا  ربارب  رد  دیاب  دنک -  تظفح  دورن ، باوخ  هب  زگره  هک  دوخ  فطل  هدید  اب  دـنوادخ  هک  وت -  نیاربانب ،
هدش و لاحشوخ  نانآ ، یبوکرس  رطاخب  نانمؤم  هلیسو  نیدب  هک  یناسرتبار  ناشیدنا  لطاب  ات  یتسیاب ، تسا ، هتـشاک  یهورگ  لد  رد 

.دنور ورف  هودنا  مغ و  رد  ناراک  هبت  نامرجم و 

 . 176/53 ح 8 راونألا : راحب  ، 324/2  - 325 جاجتحإلا : - 1

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1983 
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نتخیر هک  یقفانم  داد ، دهاوخ  خر  هدیهوکن  دیلپ و  یقفانم  طّسوت  همّظعم  هّکم  رد  هک  تسا  يا  هثداح  هنتف ، نیا  زا  ام  تکرح  هناشن 
دهاوخن دوخ  هنارگمتـس  هناملاظ و  فدـه  هب  هّتبلا  هدرک ، نانمؤم  ناجدـصق  دوخ ، گنرین  هلیح و  اـب  هدرمـش و  حاـبم  ار  مارح  نوخ 

یم باجتـسمو  هدنامن  ناهنپ  نامـسآ  نیمز و  هاشداپ  يوس  زا  هک  ییاعد  مینک ، یم  اعد  نانمؤم  ناج  ظفح  يارب  ام  هک  ارچ  دیـسر ،
.دوش

روُما نایم  نیا  رد  هچرگ  دیسر ، دهاوخن  نانآ  هب  وا ، زا  یبیسآ  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  ددرگ و  نئمطم  ام  ناتسود  ياهلد  نیاربانب ،
نانآ رب  ناحبـس ، يادـخ  يوکین  ریبدـت  تهج  هب  وکین  ماجرف  تبقاـع و  ،و  تخادـنا دـهاوخ  سرت  تشحو و  هب  ار  ناـنآ  یکاـنرطخ 

.دنزرو بانتجا  دنا ، هدش  یهن  هک  یناهانگ  زا  نانآ  هک  یمادام  تسا ؛ هدیدنسپ 

نامه دـیامرف ؛ دـییأت  دوخ  يرای  اب  ار  وت  دـنوادخ  و  ینک ، یم  هزرابم  نارگمتـس  اب  ام  هار  رد  هک  صلخم  تسود  يا  وت -  يارب  ام  و 
شنید رد  وت  ناردارب  زا  سک  ره  هک  میدـنب  یم  نامیپ  دومرف -  دـییأت  دوخ  يراـی  اـب  ار  اـم  هتـسیاش  ناتـسود  زا  ناینیـشیپ  هک  هنوگ 

ياهتنحم هدننک و  هارمگ  هنتف  نیا  زا  دناسرب ، نآ  ناقحتـسم  هب  دراد  هدهع  رب  هک  هچنآ  دریگب و  رظن  رد  ار  شیوخ  راگدیرفآ  ياوقت 
وا دزرو ، لخب  شناقحتـسم  زا  هداد ، هیراع  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  تخادرپ  زا  سک  ره  .دـنام و  دـهاوخ  ناما  رد  نآ ، کیرات 

.دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  ایند و  رد 

دوخ ياهلد  اب  دنتـشاد  هک  ینامیپ  دـهع و  نآ  هب  يافو  رد  دـنک -  ناـشّقفوم  شتعاـط  رب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  اـم -  نایعیـش  رگا  و 
؛ دش یم  نانآ  يزور  بیصن و  رتدوز  هچ  ره  ام  تاقالم  تداعسو  داتفا  یمن  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  رادید  یکرابم  دندمآ ، یم  مهدرگ 

.دوب ام  هب  تبسن  نانآ  زا  قیدصت  نیتسار و  یتخانش  ساسا  رب  هک  یتاقالم 

يرای دـنوادخ  و  دـسر ، یم  ام  هب  میناد ، یم  دنـسپان  ار  اهنآ  ام  هک  ییاـهراک  هک  نآ  زج  دراد ، یمن  رود  اـم  زا  ار  ناـنآ  يزیچ  سپ 
ترـضح ینعی  هدـنهد ؛ میب  هدـنهد و  هدژم  هک  ام  ياـقآ  رب  وا  مالـس  دورد و  تسا و  لـیکو  نیرتهب  یفاـک و  اـم  يارب  وا  هدـنناسر و 

.داب وا  كاپ  نادناخ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1984 
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فیطل �هدیاف 

: دوب هدمآ  مهدزون  تیاور  رد  میدرک ،) نایب  ار  یتایاور   ) مالسلا هیلع  رقاب  ماما  بقانم  لیاضف و  رد  متفه  شخب  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیلع رضخ  ترضح  نینچمه  .تسنادن و  ار  نآ  خساپ  هک  دومن  یشسرپ  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
یم ار  اهنآ  شسرپ  ِخساپ  مدوب  نانآ  نایمرد  نم  رگا  تسنادن ، ار  شخساپ  هک  درک  یلاؤس  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  مالـسلا 

.دنتشادن (1) ار  نآ  خساپ  مادک  چیه  هک  مدومن  یم  یلاؤس  نانآ  زا  مداد و 

: دسیون یم  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحر  قودص  خیش  یفرط ، زا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

، کسانملا عیمج  یضقیف  مساوملا  رضحیل  ّهنأو  هیلع ، مّلـسیلف  مکنم  هرکذ  نمف  رکذ ، ثیح  رـضحیل  مالـسلا - هیلع  رـضخلا  يأ  ّهنأ - 
.هتدحو (2) هب  لصیو  هتبیغ  یف  مالسلا  هیلع  انمئاق  هشحو  هب  هَّللا  سنویسو  نینمؤملا ، ءاعد  یلع  نّمؤیف  هفرعب  فقیو 

رب دـنک  داـی  ار  وا  امـش  زا  یـسک  ره  دوش ، یم  رـضاح  اـجنآ  رد  ترـضح  نآ  دوش  هدرب  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  ماـن  اـجک  ره 
.دیامن مالس  شترضح 

یم هفرع  يارحص  رد  يو  دهد ، یم  ماجنا  ار  ّجح  لامعا  همه  هتشگ و  رضاح  ّجح  مسوم  رد  هلاس  همه  مالسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح 
ییاهنت زا  وا  هلیـسو  هب  هدومن و  سونأم  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  اب  ار  وا  دنوادخ  يدوز  هب  و  دیوگ ، یم  نیمآ  نانمؤم  ياعد  هب  دتـسیا و 

.دومن دهاوخ  نوریب 

: دسیون یم  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیش  رگید ، يوس  زا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دوش هعجارم  دّلجم  نیمه  هحفص 579 ح 1016  هب  - 1
390/2 ح 4. نیدلا : لامک  - 2

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1985 
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.امهیدیأ (1) یف  سیل  امب  امهتأبنألو  امهنم  ملعأ  ّینأ  امهتربخأل  مالسلا  هیلع  رضخلاو  مالسلا  هیلع  یسوم  نیب  تنک  ول 

ربخ اهنآ  هب  و  مرتاناد ، اه  نآ  زا  نم  هک : متفگ  یم  نانآ  هب  مدوب  مالسلا  امهیلع  رضخ  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  نایم  رد  نم  رگا 
.دنرادن یشناد  ملع و  نادنچ  هک  مداد  یم 

هَّللا تاولص  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  تلزنم  ماقم و  نیا  يرآ ، دیوگ : یم  هللا  همحر  هدنـسیون 
ناوریپ زا  وا  لاح ، نیع  رد  هدـش ، یم  رـضاح  شرکذ  ماگنه  هب  هدوب و  یماقم  شناد و  نانچ  نآ  ياراد  يو  هک  نیا  اب  تسا ، امهیلع 

.تسا هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  رظتنم ؛ ماما  يایاعر  و 

یماـقم شناد و  نینچ  زا  ترـضح ، نآوریپ  یتـقو  مالـسلا ! مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  يا  هک  تسا ) حرطم  شـسرپ  نیا  کـنیا  )
؟ دراد یتلزنم  ماقم و  هچ  وا ، ماما  اوشیپ و  سپ  تسا  رادروخرب 

: تسا هدمآ  یفاک »  » فیرش باتک  رد  هک  نیا  دوجو  اب  دوشن ؟ رضاح  وش  رکذ  دای و  ماگنه  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  لوقعم  ایآ 

دنوادخ و دـینک ! لمع  وگب : و  « ؛  (2) َنُونِمْؤُْملاَو » ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو   » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دندومرف دننیب ،» یم  ار  امش  لامعا  نانمؤم  وا و  هداتسرف 

.میتسه (3) ناماما  ام  نانمؤم ، زا  روظنم 

ار وا  يوریپ  رادـید و  لاعتم  دـنوادخ  هلیـسو  نیدـب  ات  میوشن ، لّسوتم  ترـضح  نآ  يابیز  مان  هب  یتسیاـبن  هراومه  اـم  ارچ  نیارباـنب ،
؟ دنادرگ ام  بیصن 

دید و لحم  رد  ام  هک  نیا  اب  میوشن  نامدنسپان  راتفر  لامعا و  بظاوم  بقارم و  راوگرزب  نآ  لاعتم و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیابن  ارچ 
ياوشیپ ماما و  دونش 

196/26 ح 6 و7. راونألا : راحب  230 ح 3 و4 ، تاجردلا : رئاصب  - 1
هیآ 105. هبوت ، هروس  - 2
.158/2 ناهرب : ریسفت  - 3

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1986 
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.تسا ناوارف  شینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  سّدقم و  شیاهمان  هک  يراگدیرفآ  قلاخ و  هب  دسر  هچ  میتسه  دوخ 

مالک نیرخآ 

، لاح نیع  رد  .دوب  می  زا  یمن  دایز و  زا  یکدـنا  هچرگ  میدروآ ، باتک  نیا  مّود  دـلج  رد  هک  دوب  یبلاـطم  نیرخآ  دـش ، ناـیب  هچنآ 
اهنآ يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  دشاب  یتاهابتـشا  ياراد  باتک  نیا  هچنانچ  رگا  تسا ، یفاک  تیاده  رگوج  تسج و  يارب  رادقم  نیمه 

.مبلط یم  شزوپ  نامناهانگ  همه  و 

ياعد زا  زین  دّلجم  نیا  بلاطم  زا  هدافتـسا  ماگنه  هب  هدومن و  دای  یکین  ریخ و  اب  ار  ام  هک  مراد  دـیُما  ینامیا  ناردارب  ناگدـنناوخ  زا 
.دنیامرفن شومارف  ریخ 

راوگرزب و نآ  رب  هک  بلاـط -  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  میـالوم  اـقآ و  دهـشم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  يراـی  هب  دنمـشزرا  هعومجم  نیا 
يوسوم نیدـلا  یـضر  نب  دـمحا  زاین ، یب  يادـخ  ِدـنمزاین  هدـنب  نآ ؛ هدنـسیون  تسد  هب  داب –  مالـس  اـهدورد و  نیرتهب  شناتـسود 

.تفای (1) نایاپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  ترجه  زا  لاس 1373  هدعق  يذ  خیرات 25  رد  يورغ  يزیربت  طبنتسم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  لیاضف  بقانم و  نارک  یب  فرژ و  يایرد  زا  يا  هرطق  تشذگ  هچنآ  يرآ ، - 1
هب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قشاع  هتسراو و  يدنمـشناد  صالخا  شالت و  رثا  رد  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  و 

( هادـف انحاورا   ) نامز ماما  نامیالوم  هژیو  هب  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تایانع  یهلا و  قیفوت  کنیا  تسا ، هدـمآرد  ریرحت  هتـشر 
اه و شزغل  تسا  دیما  هک  دنمـشزرا -  رثا  نیا  همجرت  هب  ناوت  همه  اب  شناد ، هیامرـس  یمک  اب  هدیدرگ و  زیچان  هدنب  نیا  لاح  لماش 

مهیلع تیب  لها  همیرک  راوج  رد  لاس 1423 ه  مّرکملا  لاّوش  رد  هتخادرپ و  دریگ -  رارق  ناهوژپ  شناد  وفع  دروم  نآ  ياه  یتساـک 
نایمیحر نیسحدّمحم  مق ؛ .تفای  نایاپ  اهیلع ) هَّللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  مالسلا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1987 
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باتک یعوضوم  تسرهف 

هراشا

میظنت مّود ) دلج  رد  ات 1204  لّوا و 673  دلج  رد  ات 672  زا 1   ) اه ثیدح  �هرامش  ساسا  رب  فیرظ  ياقآ  بانج  طّسوت  تسرهف  نیا 
 . تسا هدش 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لئاضف 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآو  دمحم  رب  تاولص 

مالسلا امهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  كرتشم  لئاضف 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لئاضف 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  �همطاف  ترضح  لئاضف 

مالسلا امهیلع  نینسح  كرتشم  لئاضف 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  لئاضف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لئاضف 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  لئاضف 

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  لئاضف 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  لئاضف 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  لئاضف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  لئاضف 

مالسلا هیلع  هّمئألا  داوج  ترضح  لئاضف 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  لئاضف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1988 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لئاضف 

هیلع هللا  تاولص  نامز  ماما  ترضح  لئاضف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف 

مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  یگژیو 

تاداس تلیضف 

نایعیش لئاضف  فاصوا و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1989 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لئاضف 

هراشا

ترضح نآ  رون 

ترضح نآ  تدالو 

همیلح تادهاشم 

ترضح نآ  لئاضف 

ترضح نآ  تازجعم 

تمایق زور  رد  ترضح  نآ  لئاضف 

ترضح نآ  راتفگ 

ترضح نآ  رون 

.677  ، 720  ، 783 دوب : ربمایپ  رون  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  نیتسخن 

.18  ، 44  ، 169 ، ، 677 هدیدرگ : ادج  ادخ  رون  زا  ترضح  نآ  رون 

.783 تفگ : یم  حیبست  تیدحا  هاگشیپ  رد  لاس  رازه  ترضح  نآ  رون 

.783 تفگ : یم  حیبست  هناگ  هدزاود  ياهباجح  رد  ترضح  نآ  رون 

.783 دوب : ترضح  نآ  رون  تارذ  زا  ءایبنا  يرون  شنیرفآ 

.44 دیرفآ : ار  شتیب  لها  ترضح  نآ  رون  زا 

.907 دیرفآ : ار  شرع  ترضح  نآ  رون  زا 

ترضح نآ  تدالو 

.719 شتدالو : دروم  رد  ترضح  نآ  دلوت  زا  شیپ  سابع  باوخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1990 
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.744 ترضح : نآ  هفطن  داقعنا  تیفیک 

.718  ، 785 تفرگارف : ار  ملاع  شرون  تدالو  ماگنه 

.39 تفرگارف : ار  قرشم  همه  دش و  شخپ  زاجح  فرط  زا  يرون 

.718 دندمآ : درگ  وا  درگادرگ  ناگتشرف 

.718 دنداد : تراشب  ار  رگیدکی  نامسآ  رد  ناگتشرف 

.46 دومن : ادخ  حیبست  دوب  نامسآ  نیمز و  رد  هچنآ 

.39 تشادرب : نامسآ  يوسب  رس  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  اهتسد 

.39 يدروآ : ایند  هب  ار  قیالخ  همه  رورس  هک  دینش  هنمآ  ار  یئادن 

.46 دش : هتسکش  مه  رد  ناطیش 

.39 دیدرگ : عنم  اهنامسآ  هب  دورو  زا  سیلبا 

.46 دیدرگ : دوبان  لطاب  رهاظ و  قح  هک  تساخرب  نامسآ  زا  ییادص 

.46 دنداتفا : نیمز  رب  ور  هب  اهتب  همه 

.39 تخیر : مهرد  نآ  هرگنک  هدراهچ  دمآ و  رد  هزرل  هب  يرسک  ناویا 

.39 دش : يراج  نآ  رصق  رد  هلجد  بآ  تسکش و  يرسک  قاط 

.39 دیدرگ : لال  شدوخ  نوگنرس و  یهاشداپ  ره  تخت 

.39 دیدرگ : لطاب  نارحاس  رحس  دش و  هتفرگ  ناشیا  زا  نانهاک  ملع 

.39 دش : شوماخ  سراف  هدکشتآ 

.39 دیکشخ : هواس  هچایرد 

همیلح تادهاشم 

.751 دش : یم  هتسش  دیوشب  هکنآ  زا  لبق  شسابل  هشیمه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1991 
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.751 دش : زبس  ترضح  نآ  تکرب  هب  هدیکشخ  یتخرد 

.751 دیدرگ : زیخلصاح  تسشن  ترضح  نآ  اج  ره 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1992 
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.751 داد : یمن  رازآ  ار  وا  امرگ  امرس و 

.751 دنکفا : یم  هیاس  وا  رب  يربا  باتفآ  رد 

.751 داد : یم  نایاپ  ادخ  دمح  اب  عورش و  ادخ  مان  اب  ار  شندروخ  اذغ  ندروخریش و 

.753 دیعلب : یم  نیمز  دش  یم  جراخ  وا  زا  هچنآ 

.751 دینادرگزاب : ترضح  نآ  ياعد  هب  دوب و  هدوبر  یگرگ  ار  يزب  هّچب 

.47 تفگ : راگدرورپ  سیدقت  رد  ابیز  یمالک  دش  هلاس  کی  یتقو 

.47 دروخ : یمن  هقدص  زگره 

.47 دومرف : یهن  هقدص  نتفرگ  زا  ارم 

.750 ترضح : نآ  اب  بلاطوبا  زیمآ  تبحم  راتفر  یتسرپرس و 

ترضح نآ  لئاضف 

.720 تسا : شنیرفآ  یئاهن  یئاغ و  ّتلع  وا 

.783 دیرفآ : یمن  ار  كالفا  دنوادخ  دوبن  وا  رگا 

.164 دیرفآ : ترضح  نآ  رون  زا  ادخ  ار  نیمز  نامسآ و 

.2 722 تسا : ادخ  دزن  هدنب  نیرترب  نیرت و  یمارگ 

.46 49 تسا : یهلا  قولخم  نیرتهب 

.62 تسا : تاقولخم  همه  رورس 

.3 هدیدرگ : قتشم  دنوادخ  مان  زا  وا  مان 

.783 هتخاس : نیرق  دوخ  مان  اب  اج  همه  ار  وا  مان  ادخ 

.43 ، 57  ، 58 ادخ : لوسر  مان  ربارب  رد  مارتحا  میظعت و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 1993 
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.8 ینامسآ : بتک  رد  ترضح  نآ  مان 

.885 نیشیپ : ياهتما  رد  ترضح  نآ  مان 

.885 نآرق : رد  ترضح  نآ  مان 

.57 ترضح : نآ  ياهمان 

.48 تاقولخم : همه  رب  وا  يرترب 

.2 885 ناربمایپ : مامت  ءایبنا و  رب  وا  يرترب 

.774 دشاب : وا  تما  زا  دنک  یم  تساوخرد  یسوم  ترضح 

.40 هدش : اطع  وا  هب  لقع  زا  ءزج  هن  دون و 

.50 748 هدش : تیانع  وا  هب  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  وداتفه 

.51 ، 745 ، 787 هدش : هتخومآ  وا  هب  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  ناربمایپ و  مامت  شناد 

.42 تسا : هرطق  دننام  وا  ملع  هب  تبسن  نیمز  نامسآ و  لها  برغم و  قرشم و  لها  ملع 

.748 هدیدرگ : اطع  وا  هب  هدش  اطع  ناربمایپ  همه  هب  هچنآ 

.747 تسا : هدشن  اطع  رگید  ناربمایپ  هب  هک  هدش  اطع  ترضح  نآ  هب  تمعن  جنپ 

.716 هدشن : تیانع  ناربمایپ  نایم  رد  ترضح  نآ  هب  زج  یناثم » »

.885 تسا : اهتمارک  همه  همشچرس 

.768 دوب : هتشاذگن  مدق  لیئربج  هک  دیسر  ییاج  هب  جارعم  رد 

.724 تشادن : ار  نآ  ناوت  لیئربج  هک  تفر  الاب  يّدح  هب  جارعم  رد 

.885 دومن : تاجانم  راگدرورپ  اب  یهتنملا  هردس  رد 

نامیپ شتلاسر  قیدصت  يارب  مدرم  زا  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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852 ص :

.885 هتفرگ :

.885 هدومرف : رداص  ناگمه  يارب  ار  وا  تعاطا  روتسد  ادخ 

.740 دوش : یم  هضرع  وا  رب  نامدرم  لامعا 

.734 ایند : هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتبغر  یب 

.754 دشن : ریس  وج  نان  زا  دروخن و  مدنگ  نان  زگره 

.63 تشاد : ار  وا  نتشک  هدارا  هک  یکرشم  هب  ترضح  نآ  مرک 

.752 شا : هدعو  هب  ندرک  افو 

.60 تفرگ : رارق  یهلا  فطل  دروم  ربمایپ  ّتبحم  رثا  رب  اخیلز 

.64 دنک : صاصق  وا  زا  هک  تساوخ  شیرامیب  رد  هداوس  زا 

ترضح نآ  تازجعم 

.52 تسا : نآرق  ترضح  نآ  هزجعم  نیرت  يوق  نیرت و  مهم 

.756 ترضح : نآ  دوجو  ءاضعا  زا  يوضع  ره  هزجعم 

.747 دندش : ریس  یگمه  تخپ و  رفن  لهچ  يارب  ار  يدنفسوگ  نار 

.728 یتشهب : ياهرانا  اب  ینامسآ  هدئام  هرفس و 

.755 ترضح : نآ  نامرف  زا  ناتخرد  تعاطا 

.760 دیئور : یم  ًاروف  تشاک  یم  دیکم و  یم  ناهد  بآ  اب  هک  ار  يا  هناد 

.733 دش : زبس  ترضح  نآ  ناهد  بآ  تکرب  هب  يا  هدیکشخ  هایگ 

.755 ترضح : نآ  زا  تادامج  تعاطا 

.739 دز : رهم  نآ  رب  دومن و  ریمخ  درک و  درآ  تسد  اب  ار  اه  هزیرگنس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.762 وا : تسد  هب  دنزب  ترضح  نآ  رس  رب  تساوخ  یم  لهجوبا  هک  یگنس  ندیبسچ 

.732 دنکشب : نآ  اب  ار  ربمایپ  رس  تساوخ  یم  هک  یگنس  اب  لهجوبا  ياپ  نتسکش 

.729 ترضح : نآ  مالس  هب  نتفگ  خساپ  نیمز و  خولک و  تخرد و  مّلکت 

.54 رامسوس : اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.764 تفرگ : دحا  گنج  رد  ترضح  نآ  نایرکشل  رب  ار  هار  رس  هک  ییاهدژا 

.736 درک : ربخاب  ربمایپ  ندمآ  زا  ار  حیرذ  لآ  هک  يا  هلاسوگ 

.766 باحصا : زا  رفن  ود  لاؤس  زا  نداد  ربخ 

.765 دندیسر : ترضح  نآ  تمدخ  هک  یعمج  تالاؤس  زا  نداد  ربخ 

.746 وا : زا  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ندرک  لاؤس 

.703 دنام : یمن  نیمز  رد  زور  هس  زا  شیب  حور  ضبق  زا  سپ  ترضح  نآ  ندب 

.771 ترضح : نآ  دقرم  زا  وبشوخ  کشم  يوب 

.788 ترضح : نآ  تلحر  رد  راگدرورپ  فرط  زا  تلاسر  نادناخ  هب  تیلست 

.775 ترضح : نآ  نفد  لسغ و  مسارم  رد  حور  ناگتشرف و  لیئربج و 

تمایق زور  رد  ترضح  نآ  لئاضف 

.885 دوش : یم  هدناوخ  ربق  زا  روص  ندیمد  ماگنه  هک  تسا  یسک  نیتسخن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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853 ص :

.885 تسا : هدننک  تعافش  نیتسخن 

.885 تسا : هداد  هدژم  ار  شتعافش  ادخ 

.780 هدرک : هریخذ  تمایق  رد  شتّما  تعافش  يارب  ار  دوخ  ياعد 

.781 هدرک : هریخذ  شتّما  زا  رئابک  لها  تعافش  يارب  ار  دوخ  ياعد 

.10  ، 16 دنک : یم  تعافش  ار  هفیاط  راهچ 

.885 تسا : یهلا  ياول  رثوک و  بحاص 

.885 دریگ : یم  رارق  رون  زا  يربنم  زارف  رب 

.885 دبوک : یم  ار  تشهب  ِرد  هک  تسا  یسک  نیتسخن 

.885 تسا : تشهب  ياهرد  هدنیاشگ 

ترضح نآ  راتفگ 

.885 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  دوخ و  یفّرعم  رد  ترضح  نآ  ینالوط  اویش و  هبطخ 

.721 تسدیهت : درم  هب  ترضح  نآ  شیامرف 

.773 یتسود : دروم  رد  ترضح  نآ  شیامرف 

.763 ترشاعم : دروم  رد  ترضح  نآ  شیامرف 

.725 هیده : دروم  رد  ترضح  نآ  شیامرف 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآو  دمحم  رب  تاولص 

هراشا

تاولص تلیضف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تاولص بادآ 

تاولص رکذ  ياه  ناکم 

تاولص تلیضف 

.90 ّتلخ : ماقم  هب  ندیسر 

.78 لمع : نیرترب  نیرتهب و 

.70 لمع : نازیم  رد  زیچ  نیرت  نیگنس 

.81 وا : شزرمآ  راگدرورپ و  تیانع  ثعاب 

.72 ناهانگ : يدوبان  ثعاب 

.73 79 تاجاح : ندمآرب  ثعاب 

.84 لیئارسا : ینب  هفیاط  زا  باذع  فیفخت  ثعاب 

.84 لیئارسا : ینب  نادنزرف  ظفح  ثعاب 

.86 نانمشد : رب  دوهی  يزوریپ  حتف و  ثعاب 

.84 ایرد : زا  روبع  ثعاب 

.88 روصق : روح و  هب  ناتسروگ  لها  باذع  لیدبت 

.74 سنا : ناطیش  يرود  ثعاب 

.82 هتسیاش : حلاص و  لامعا  ضوع 

.89 باوخ : رد  ار  هدنتسرف  تاولص  تروص  ربمایپ  ندیسوب 

.77 تمایق : رد  تسا  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هدنتسرف  تاولص 

.67 دنتسرف : دورد  هدنتسرف  تاولص  رب  تاقولخم  همه  ادخ و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.65 دننک : یم  اعد  وا  يارب  ناگتشرف 

.723  ، 743  ، 778  ، 779 ناگتشرف : طّسوت  ربمایپ  هب  تاولص  غالبا 

.776 تسا : تاولص  اهنآ  یندیشون  اذغ و  یناگتشرف 

.783 دنتسرف : یم  تاولص  ترضح  نآ  رب  تمایق  ات  یناگتشرف 

.75 76 تاولص : هبترم  کی  تلیضف 

.73 قوش : يور  زا  تاولص  هبترم  هس  تلیضف 

.69 نداتسرف : تاولص  هبترم  هد  تلیضف 

.66  ، 742 اّوح : توضح  هّیرهم  تاولص ، هبترم  هد 

.69 79 تاولص : هبترم  دص  تلیضف 

تاولص هک  یعمج  عامتجا  تلیضف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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854 ص :

.80 دنتسرف : یم 

.65 67 تاولص : كرت  تّمذم 

.68 لآ : رکذ  نودب  تاولص  كرت  تمذم 

تاولص بادآ 

.71 تاولص : ماگنه  رد  ادص  ندرب  الاب  تلیضف 

تاولص رکذ  ياه  ناکم 

.89 تاداس : زا  یکی  ندید  ماگنه 

.91 مایق : دوجس و  عوکر و  رد 

.92 فاوط : رد 

.93 راتشون : رد 

مالسلا امهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  كرتشم  لئاضف 

.748 دنا : هدوب  مه  اب  ود  نآ  هدیرفآ و  دوخ  رون  زا  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  ربمایپ و  ادخ ،

.18 دننایناهج : راگدرورپ  باجح  ود  نآ 

.18 دننایملاع : راگدرورپ  ماقم  ود  نآ 

.18 تسا : یتوهال  راوگرزب  ود  نیا  نطاب 

.18 هدوب : راوگرزب  ود  نیا  ببس  هب  شنیرفآ  زاغآ 

.18 تسا : راوگرزب  ود  نیا  ببس  هب  تاریدقت  یتسه و  نایاپ 

.741 دید : شرع  رد  ار  ود  نآ  مان  مدآ  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.19 دنا : هدش  ثوعبم  راوگرزب  ود  نیا  تیالو  رب  ایبنا 

.786 هدوب : ود  نیا  تیالو  هب  اهنآ  داقتعا  هطساو  هب  لیئارسا  ینب  هانگ  شزرمآ 

.735 هدروآ : درگ  راوگرزب  ود  نآ  تیالو  هب  تبسن  قاثیم  نتفرگ  يارب  ار  مدرم  هعمج  زور  رد 

.741 دنک : محر  وا  هب  ادخ  دشاب  هتشاد  ار  راوگرزب  ود  نآ  تیالو  هک  ره 

.741 دیامن : باذع  ار  وا  ادخ  دنک  ینمشد  راوگرزب  ود  نآ  اب  هک  ره 

.674 دنتسه : تّما  نیا  ردپ  ود  نآ 

.674 تسا : رتشیب  ردام  ردپ و  ّقح  زا  ود  نآ  ّقح 

.674 تسا : ردام  ردپ و  زا  شیب  ام  هب  راوگرزب  ود  نآ  ناسحا  یکین و 

.674 دنردام : ردپ و  زا  رتراوازس  ساپس  رکش و  هب  راوگرزب  ود  نیا 

.674 دراد : مّدقم  ار  وا  ادخ  دهد  حیجرت  ردام  ردپ و  رب  ار  راوگرزب  ود  نیا  تعاطا  هک  یسک 

.674 تسا : شزرا  یب  ادخ  دزن  دنشابن  ردام  ردپ و  زا  رت  یمارگ  وا  دزن  راوگرزب  ود  نیا  هک  یسک 

.674 دراذگ : یم  راوگرزب  ود  نیا  هب  تبسن  هک  یمارتحا  هب  دراد  یگتسب  ادخ  دزن  یسک  ره  مارتحا 

.674 دراذگ : یم  راوگرزب  ود  نیا  هب  تبسن  هک  یمیظعت  هب  دراد  یگتسب  یسک  ره  زامن  باوث  رادقم 

.674 دنزن : وا  هب  يررض  نارگید  قح  ندرک  عیاض  هک  دوش  یم  ثعاب  راوگرزب  ود  نیا  ّقح  تیاعر 

.776 تسا : راوگرزب  ود  نیا  رب  تاولص  اهنآ  یندیشون  اذغ و  ناگتشرف  زا  يا  هّدع 

.15 دنک : ضبق  دوخ  ّتیشم  هب  ادخ  ار  راوگرزب  ود  نیا  حور 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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855 ص :

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لئاضف 

هراشا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناگتشرف و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناربمایپ و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ءایبنألا و  متاخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یتسود 

درادب تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سک  ره 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینمشد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعاجش 

خزود تشهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

تمایق مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

جارعم مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو 

دراد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

دنک اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

دنک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ملع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ترضح نآ  تامارک  تازجعم و 

ترضح نآ  �هرابرد  نارگید  راتفگ 

ترضح نآ  هب  طوبرم  تایاکح 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف 

.142 ترضح : نآ  لئاضف  ندرک  ناهنپ  تّمذم 

.885 دنک : یمن  در  یسک  تخبدب  رکنم  زج  ار  وا  لئاضف 

.824 تسا : شرامش  لباق  ریغ  ترضح  نآ  لئاضف 

.129 بش : کی  رد  تبقنم  رازه  هس 

.847 ترضح : نآ  تلیضف  نیرترب  هلهابم 

.855 هتفرگن : یشیپ  وا  رب  یسک  ناگتشذگ  زا 

.855 دیسر : دهاوخن  وا  ماقم  هب  یسک  ناگدنیآ  زا 

.882 دوشن : هسیاقم  وا  اب  ناگدیرفآ  زا  سکچیه 

.112  ، 241  ، 857 ، 859 ناگدنب : رب  ادخ  نیشناج 

.102  ، 106  ، 152 ، 226 240  ، 241  ، 310 ، 844  ، 857 ناگدیرفآ : رب  ادخ  تّجح 

.102 نیمز : رد  ادخ  رون 

.202 درادن : یشوماخ  هک  ادخ  رون 

.106 ، 202 ، 226 ، 849 ، 856 تاقولخم : رب  ادخ  يانیب  مشچ 

.849 یهلا : ياونش  شوگ 

.202  ، 226  ، 310  ، 849 قلخ : نایم  رد  راگدرورپ  يایوگ  نابز 

.226  ، 310 دنوادخ : ياناوت  تسد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.849 یهلا : تمحر  هدرتسگ  تسد 

.226 تسا : رارسا  هدنرادرب  رد  هک  ادخ  بلق 

.310 849 نیمز : اهنامسآ و  رد  ادخ  هجو 

.96 یهلا : گرزب  هملک 

.226  ، 310  ، 849 ، 856 هَّللا : بنج 

.1049 تسا : ادخ  هار  ینعی  هَّللا  لیبس 

.106  ، 126  ، 202  ، 239  ، 310  ، 849 یهلا : تمحر  ِرد 

.241 ادخ : ناتسود  رب  یهلا  تمحر 

.106  ، 251  ، 310 ، 849 راگدرورپ : مکحم  نامسیر 

.106  ، 310  ، 849 یهلا : نانیمطا  دروم  زیوآ  تسد 

.310 یهلا : هدیزگرب 

.106 139 راگدرورپ : باجح 

.106 یهلا : میرح  عفادم 

.106 ادخ : نید  هدننک  يرای 

.874 راگدرورپ : قطان  باتک 

.251 ینامسآ : ياه  هفیحص  هعومجم 

.106 تلادع : هدنراداپرب 

.846 دیحوت : لدع و  يدانم 

.124 هتشارفارب : مچرپ 

.106 154 724 تیاده : مچرپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.849 قح : نشور  هار 

.126 239 تیاده : تسار  هار 

.240 844 اه : یکیرات  رد  هدنزورف  غارچ 

.240  ، 844  ، 846 رگتیاده : ياوشیپ 

.106 126 یهلا : ءایلوا  ياوشیپ 

.310 نانمؤم : ياوشیپ 

.126 نادیفسور : ياوشیپ 

.130  ، 222 ، 228 ناراکزیهرپ : ياوشیپ 

.106 يراکزیهرپ : هناشن 

.112  ، 241  ، 310 نامیا : اب  نز  درم و  ره  ياورنامرف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2005 

http://www.ghaemiyeh.com


856 ص :

.130  ، 220  ، 222  ، 238  ، 251 ءایصوا : رورس 

.238 نایوگتسار : رورس 

.30  ، 240  ، 844 ، 856 ربکا : قیّدص 

.214  ، 826 ملع :) زا  راشرس  كرش و  زا  هدش  رود   ) نیطب عزنأ 

.94 ءاب : ریز  هطقن 

.240  ، 844  ، 845  ، 856 مظعا : قوراف 

.251 ، 310 میظع : أبن 

.849 تّما : ّربدم  مکاح و 

.849 تّما : رب  هاوگ 

.251 شنیرفآ : رون 

.106  ، 126  ، 724 ناگدننک : تعاطا  رون 

.130  ، 310 تکربرپ : هرهچ و  وکین  ناماما  ردپ 

.310 نامیتی : ردپ 

.310 نامیا : لها  روای 

.106  ، 251 تاجن : یتشک 

.841 اه : يراتفرگ  هدننک  فرط  رب 

.250  ، 797 تسا : تدابع  ترضح  نآ  هرهچ  هب  ندرک  هاگن 

.106 دیدرگ : یمن  تدابع  ادخ  دوبن  وا  رگا 

.106 ، 240 دش : یمن  هداد  صیخشت  لطاب  زا  قح  دوبن  وا  رگا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2006 

http://www.ghaemiyeh.com


.106 دش : یمن  هداد  صیخشت  رفاک  زا  نمؤم  دوبن  وا  رگا 

.106 دوبن : يرفیک  شاداپ و  دوبن  وا  رگا 

.112 هدش : دییأت  تمظع  حور  هب  وا 

.859 تسا : ادخ  بزح  وا  بزح 

.859 ، 885 تسا : قح  اب  وا  و  وا ، اب  قح 

.885 دنک : یمن  زواجت  قح  زا  زگره 

.885 تسا : هشیدنا  رکف و  لاح  رد  هشیمه 

.885 دنک : یمن  لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  وا  ایند 

.828 درک : اطع  لئاس  هب  دوب  لیام  هک  ار  ییاذغ 

.251 ، 310 دیشخب : يریقف  هب  ار  دوخ  متاخ 

.310 ، 845 هدومن : لماک  ار  نید  وا  ببس  هب  ادخ 

.141 هدینادرگ : زیزع  ار  نید  وا  ببس  هب  ادخ 

.141 هتشاد : یمارگ  ار  نامیا  لها  وا  ببس  هب  ادخ 

.141 هدیشخب : وربآ  تزع و  نابوخ  هب  وا  ببس  هب  ادخ 

.141 هدومن : يرای  ار  نایرکشل  وا  ببس  هب  ادخ 

.117: هتفرگ نامیپو  دهع  مدرم  زا  وا  ببس  هب  ادخ 

.206 دنک : یم  جاجتحا  قلخ  رب  وا  ببس  هب  ادخ 

.849 دنک : یم  لزان  ار  دوخ  تمحر  وا  ببس  هب  ادخ 

.206 دنادرگ : لزان  شناگدنب  رب  ار  ناراب  وا  ببس  هب  ادخ 

.206 دنادرگ : رود  مدرم  زا  ار  يدب  وا  ببس  هب  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2007 

http://www.ghaemiyeh.com


.849 دنک : دوبان  وحم  ار  ناهانگ  وا  ببس  هب  ادخ 

.141 هدیشخب : تنیز  ار  لفاحم  وا  ببس  هب  ادخ 

.34 310 تسا : هدومن  تیاده  ار  مدرم  وا  ببس  هب  ادخ 

.907 دیرفآ : ار  اه  نامسآ  ترضح  نآ  رون  زا 

.152 تسا : وا  هدهع  هب  یلعا  ألم  رما 

.141 دشخرد : یم  اجنآ  لها  يارب  دیشروخ  دننام  متفه  نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

کیرات بش  رد  هام  دننام  ایند  نامسآ  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2008 

http://www.ghaemiyeh.com


857 ص :

.141 دهد : یم  رون  نیمز  لها  يارب 

.141 تسا : دیشروخ  لثم  وا  لَثَم 

.141 دنک : یم  نشور  ار  اه  یکیرات  دنک  عولط  هاگره  هک  تسا  هام  لَثَم  وا  لَثَم 

.141 تسا : مارحلا  هَّللا  تیب  لثم  وا  لَثَم 

.310 تسا : نمیا  دوش  نآ  دراو  هک  ره  هک  تسا  وا  هَّللا  تیب  زا  دوصقم 

.303 تسا : وا  نینیس  روط  زا  دوصقم 

.310 تسا : وا  حالفلا » یلع  ّیح   » و هالصلا » یلع  ّیح   » زا دوصقم 

.310 تسا : نمؤم  زامن  حور 

.154 دوش : یم  قحلم  قح  هب  دیامیپب  ار  وا  هار  هک  یسک 

.724 دنوش : یم  التبم  وا  هب  مدرم  تسا و  التبم  وا 

.885 تسا : تّما  شیامزآ  هلیسو  وا 

.885 هدرواین : دورف  رس  یتب  رب  زگره 

.124 310 دیبوک : نیمز  رب  ار  اهتب  تفر و  الاب  ربمایپ  هناش  رب 

.310 دیبوک : نیمز  رب  ار  يزع  تال و  تب  ود 

.310 درک : ناریو  ار  هثلاث  هانم  یلعا و  لبه 

.885: دوش یم  تخبشوخ  وا  ببس  هب  تخبشوخ 

.398 تسا : یتخبشوخ  ثعاب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  تعاطا 

.398 تسا : یتخبدب  ثعاب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  تفلاخم 

.885 دنداش : وا  دای  اب  نانمؤم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2009 

http://www.ghaemiyeh.com


.885 دنشاب : یم  نیگهودنا  وا  دای  اب  ناقفانم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناگتشرف و 

.210 ، 218 دیرفآ : ار  ناگتشرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرهچ  رون  زا  دنوادخ 

.175 دوب : لیئربج  مّلعم  راونا  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.251 تسا : هدوب  ترضح  نآ  رازگتمدخ  مداخ و  لیئربج 

.175 دید : یم  لیئربج  درک و  یم  عولط  شرع  زا  هک  دوب  يا  هراتس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.224 دنتخومآ : وا  زا  ار  راگدرورپ  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  ناگتشرف 

.27 دنسانش : یم  ار  وا  ناگتشرف 

.195 تفرگ : ردارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نامسآ  لها  زا  تسا  یسک  لوا  لیفارسا 

.195 دنرختفم : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتسود  هب  هک  نامسآ  لها  زا  دنتسه  یناسک  لوا  شرع  نالماح 

.106 ، 889 دنراد : ناوارف  قایتشا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رادید  هب  ناگتشرف 

.310 دننک : یم  ترایز  ار  وا  نامسآ  ناگتشرف 

.106  ، 842 تسا : هدیرفآ  اهنآ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تروص  هب  ار  يا  هتشرف  دنوادخ 

.30 دننک : یم  عضاوت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لاثم  يارب  یهتنملا  هردس  ناگتشرف 

.106 تسا : ترضح  نآ  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  يارب  اعد  اهنآ  تدابع  حیبست و 

.106  ، 210  ، 842 دننک : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناتسود  هب  هیده  ار  دوخ  سیدقت  حیبست و  باوث 

.241 دننک : یم  وگتفگ  ار  ترضح  نآ  لئاضف 

یندیماشآ یکاروخ و  ناگتشرف  زا  یضعب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2010 

http://www.ghaemiyeh.com


858 ص :

.227 تسا : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رب  تاولص  اهنآ 

.143 دننک : یم  ترفغم  بلط  شناتسود  نایعیش و  ترضح و  نآ  يارب 

.823  ، 852 دنک : یم  تاهابم  بّرقم  ناگتشرف  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  زور  ره  ادخ 

.19 874 دنیوج : یم  بّرقت  ادخ  هب  ترضح  نآ  تیالو  هب  ناگتشرف 

.889 دنرتفیرش : ادخ  دزن  دشاب  رتدیدش  ترضح  نآ  هب  اهنآ  تبحم  هک  یناگتشرف 

.846 دننک : یم  راختفا  رگید  ناگتشرف  رب  ترضح  نآ  ناگتشرف 

.159 دندش : دونشخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج  هب 

.176 دنتفرگ : یم  تقبس  تخیر  یم  ترضح  نآ  تسد  زا  هک  یبآ  نتفرگ  يارب 

.876 دوب : هدرک  بضغ  وا  رب  ادخ  هک  يا  هتشرف  هرابرد  ترضح  نآ  تعافش 

.152 وا : هزاجا  اب  رگم  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  نامسآ  رد  يا  هتشرف  چیه 

.822 دوب : وا  شیپاشیپ  لیئارزع  پچ و  زا  لیئاکیم  تسار ، فرط  زا  لیئربج  اهگنج  رد 

.220 هدیدرگ : بجاو  اهنامسآ  لها  رب  وا  ّتبحم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناربمایپ و 

: مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ایبنا و 

.224 تسا : هدیرفآ  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  شیپ  لاس  رازه  لهچ  ار  وا  ادخ 

.856 دوب : نالوسر  ناربمایپ و  رب  ادخ  نیما  وا 

.117 تسا : هدوب  ءارفس  ریفس  وا 

874 دوب : ادخ  لوسر  اب  راکشآ  رهاظ و  رد  ایبنا و  همه  اب  ناهن  بیغ و  رد 

.96 تسا : هدومن  دییأت  وا  ببس  هب  ار  ایبنا  یناهنپ  رد  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2011 

http://www.ghaemiyeh.com


.174 تسا : هداد  تاجن  يراتفرگ  ماگنه  ار  يربمغپ  ره  وا 

.117 دنا : هدش  هدناوخ  ارف  ترضح  نآ  تعاطا  هب  اهتّما  همه 

.860 دننک : وا  تماما  هب  رارقا  ات  دندش  هتخیگنارب  ناربمایپ 

.849 ترضح : نآ  تیالو  هب  رارقا  اب  رگم  دیسرن  يربمایپ  هب  يربمایپ  چیه 

.701 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  تیالو  اب  زج  دنیرفایب  ار  وا  دوخ  تسد  هب  ادخ  هک  دشن  راوازس  مدآ 

.117 251 دش : هتفریذپ  وا  ببس  هب  شا  هبوت  مدآ  ترضح 

.112 دیناسر : لحاس  هب  دیشخب و  شمارآ  یتشک  رد  وا  ار  حون 

.112 دومن : جراخ  شتآ  زا  وا  ار  میهاربا 

.147 درک : مرن  ترضح  نآ  مسا  هطساو  هب  دواد  يارب  ار  نهآ  ادخ 

.112 دوب : دواد  نب  نامیلس  ملعم  وا 

.173 دومن : رضاح  نامیلس  دزن  ار  سیقلب  شرع  وا 

.701 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  تیالو  اب  زج  دیسرن  ادخ  اب  مّلکت  ماقم  هب  یسوم 

.112 داد : روبع  ایرد  زا  ار  یسوم  وا 

.152 درک : تبحص  تخرد  نایم  زا  یسوم  اب  وا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2012 

http://www.ghaemiyeh.com


859 ص :

.112 دومن : میلعت  ار  یسوم  هک  تسا  يرضخ  وا 

.110 تسا : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  زا  رضخ 

.831 تفرگ : افش  درک و  اعد  شیارب  رضخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتسود  هب  هک  ییانیبان  نز 

.112 دومن : جراخ  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  وا 

.117 داد : تاجن  هاچ  نایم  زا  ار  فسوی  وا 

.874 دوب : حون  دننامه  شیاعد  ندش  هتفریذپ  رد 

.885 دوب : حون  هب  مدرم  نیرت  هیبش  يرواد  رد 

.885 دوب : دوه  هیبش  يرابدرب  ملح و  رد 

.874 دوب : بّویا  دننام  ییابیکش  ربص و  رد 

.885 دوب : حلاص  هیبش  هدارا  مزع و  رد 

.885 دوب : میهاربا  هیبش  شناد  ملع و  رد 

.874 دوب : میهاربا  دننامه  تواخس  رد 

.874 دوب : لیعامسا  ترضح  دننامه  یتسار  میلست و  رد 

.885 دوب : لیعامسا  هیبش  ییابیکش  رد 

دوب 885. قاحسا  هیبش  يرای  نواعت و  رد 

.885 دوب : بوقعی  هیبش  بئاصم  رد 

.885 دوب : فسوی  هیبش  ندش  بیذکت  رد 

.874 دوب : دواد  دننام  ادص  ییابیز  ییاناوت و  رد 

.874 دوب : نامیلس  دننام  تنطلس  هوکش و  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2013 
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.885 دوب : یسوم  هیبش  دهز  رد 

.885 دوب : یسیع  هیبش  دشر  رد 

.874 دوب : یسیع  دننامه  ندوب  هناشن  تیآ و  رد 

.885 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هیبش  يوخ  قلُخ و  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ءایبنألا و  متاخ 

.874 دنا : هدش  هدیرفآ  رون  کی  زا  مالسلا  امهیلع  ربمایپ  یلع و  ترضح 

.885 تسا : هدیرفآ  ربمایپ  رون  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنوادخ 

.885 دنا : هدش  هتشرس  تنیط  کی  زا  مالسلا  امهیلع  ربمایپ  یلع و  ترضح 

.882 دنا : هدش  هدیرفآ  یشرع  ریز  تنیط  زا  مالسلا  امهیلع  ربمایپ  یلع و  ترضح 

.187 251 847 تسا : ترضح  نآ  ناج  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سفن  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح 

.918 دوب : وا  ناج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناج  و  ربمایپ ، ناج  وا  ناج 

.112 141 166 تسا : مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  یلع  ترضح 

.885 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  يدنواشیوخ  رظن  زا  صخش  نیرت  کیدزن 

.857 885 دیدرگ : رارقرب  يردارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  وا و  نیب 

.885 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریمض  ّرِس و  اب  نوگمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریمض  ّرِس و 

.141 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راکشآ  ناهنپ و  نطاب ، رهاظ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.141 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حور  مدمه و  قیفر ، مزالم ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.918 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شوگ  مشچ و  هلزنم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.130 دسج : هب  تبسن  دوب  حور  هلزنم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.130 ندب : هب  تبسن  دوب  رس  هلزنم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2014 
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860 ص :

.154 ندب : هب  تبسن  دوب  عارذ  هلزنم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.154 دیسر : یم  شیاه  هتساوخ  هب  وا  اب  هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.154 درک : یم  دوبان  ار  نانمشد  وا  اب  هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.310 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راکددم  نواعم و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.885 تسا : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بسح  وا  بسح 

.885 تسا : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بسن  وا  بسن 

.130: تسا ربمایپ  تخانش  ترضح  نآ  تخانش 

.130 859 تسا : ربمایپ  تعاطا  وا  تعاطا 

.859 تسا : ربمایپ  تیصعم  وا  ینامرفان  تیصعم و 

.859 تسا : ربمایپ  زا  یئادج  وا  زا  یئادج 

.229 تسا : ربمایپ  اب  ندرک  هحفاصم  وا  اب  ندرک  هحفاصم 

.229 تساربمایپ : اب  ندرک  هقناعم  وا  اب  ندرک  هقناعم 

.166 تسا : ربمایپ  تحاصف  وا  تحاصف 

.166 تسا : ربمایپ  تیارد  وا  تیارد 

.100 130 تسا : ربمایپ  یتسود  وا  یتسود 

.885 تسا : ربمایپ  تسود  وا  تسود 

.130 تسا : ربمایپ  ینمشد  وا  ینمشد 

.885 تسا : ربمایپ  نمشد  وا  نمشد 

.885 تسا : ربمایپ  هدیزگرب  وا  هدیزگرب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2015 
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.141 تسا : ربمایپ  تیالو  نتفریذپ  وا  تیالو  نتفریذپ 

.180  ، 857  ، 859 یسوم : هب  تبسن  دوب  نوراه  هلزنمب  ربمایپ  هب  تبسن  وا 

.129  ، 130  ، 241 نامدرم : رب  تسا  ربمایپ  نیشناج 

.918 دوب : ربمایپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم 

.724 تسین : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  رتدیدش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  یسک  ّتبحم 

.724 تسا : هدوبن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  رترادربنامرف  یسک 

.310 تشاد : تواضق  بصنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فرط  زا 

.310 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادمچرپ 

.112 دنک : یمن  ادا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  فرط  زا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زج 

.222 تشاد : تکرش  تّوبن  رد  ترضح  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوبن  ایبنا  شخب  نایاپ  ربمایپ  رگا 

.125 تسا : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ّیصو 

.124 تسا : ادخ  لوسر  ماقم  هب  صخش  نیرتراوازس 

.129  ، 251 ربمایپ : زا  دعب  تسا  تما  صخش  نیرتهب 

.126  ، 859  ، 310 تسوا : يالوم  یلع  تسا  ربمایپ  شیالوم  هک  ره 

.885 تسا : ربمایپ  شور  هار و  وا  شور  هار و 

.885 هدش : هتشون  اهنامسآ  رد  ربمایپ  مان  هارمه  هب  وا  مان 

.246 تسا : هتخانشن  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ادخ و  زج  ار  ربمایپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2016 
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861 ص :

.246 تسا : هتخانشن  یسک  ادخ  ربمایپ و  زج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.245 تسا : هدیدن  هدیرفآ  ادخ  هک  یتقیقح  نآ  رب  ار  مالسلا  امهیلعربمایپ  یلع ، ترضح  زج 

.880 دناد : یمن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ادخ و  زج  هک  تسا  یّقح  ربمایپ  يارب 

.880 دناد : یمن  ار  نآ  ربمایپ  ادخ و  زج  هک  تسا  یّقح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب 

.166 تسا : هدومن  افج  دنک  سایق  ربمایپ  ریغ  هب  ار  وا  هک  ره 

.918 تشگ : یم  نیگهودنا  ربمایپ  هودنا  مغ و  هب 

.918 دش : یم  نیگمغ  وا  هودنا  مغ و  هب  ربمایپ 

.870  ، 874  ، 885 دودز : یم  ربمایپ  هرهچ  زا  هودنا  مغ و  رابغ  وا 

.129 تسا : تمایق  رد  ادخ  لوسر  مچرپ  ضوح و  بحاص 

.885 وا : تافو  زا  دعب  تسا  ربمایپ  هدنهد  وشتسش 

.310 دوب : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ماو  یهدب و  هدننک  تخادرپ 

.220 دوب : دنهاوخ  رصق  کی  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلع و  ترضح 

.856  ، 885: مالسلا امهیلع  یلع  ترضح  يارب  ربمایپ  ياعد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یتسود 

.198 تسا : لامعا  نیرترب 

.709 تسا : لامعا  همه  رورس 

.859 تسا : نامیا 

.126 قافن : نامیا و  نیب  تسا  هناشن  تمالع و 

.234 ، 836 دنز : یمن  ررض  یهانگ  چیه  نآ  اب  هک  تسا  يا  هنسح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2017 
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.141 تسا : تمعن 

.831 دنک : یم  رود  ار  اهالب  تافآ و  ایند  رد 

.831 دهد : یم  هانپ  منهج  شتآ  زا  ار  یمدآ  ترخآ  رد 

.232 تسا : شتآ  زا  روبع  هگرب 

.837 تسا : نازیوآ  تشهب  رد  رب  هک  تسا  يا  هقلح 

.198 ، 220 تسا : تشهب  رد  شا  هشیر  هک  تسا  یتخرد 

.197 تسا : تشهب  رد  ندش  لخاد  ثعاب  دشاب  یلدرخ  هزادنا  هب  ول  و 

.880 دش : تشهب  لخاد  ناوت  یمن  مه  ربمایپ  داتفه  لمع  اب  نآ  نودب 

.244 دوش : یم  نوگنرس  منهج  رعق  هب  طارص  زا  نآ  نودب 

.229 دزرمایب : ار  شناهانگ  ادخ  دنک  هحفاصم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسود  اب  هک  یسک 

درادب تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سک  ره 

.882 هدش : هدیرفآ  شرع  ریز  تنیط  زا 

.104 تسا : رادروخرب  تدالو  یکاپ  زا 

.154 تسا : نمؤم 

.104 106 126 دراد : وکین  ینامیا 

.128 تساراد : ار  نامیا  ثلث  دشاب  ینابز  طقف  رگا 

.128 تساراد : ار  نامیا  ثلث  ود  دشاب  نابز  بلق و  هب  رگا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2018 
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862 ص :

.128 تساراد : ار  نامیا  مامت  دشاب  نابز  تسد و  بلق و  هب  رگا 

.708 دراد : یمن  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نمؤم  زج 

.104  ، 143  ، 220 ، 859  ، 724 دراد : تسود  ار  وا  ادخ 

.143 دراد : تسود  ار  لوسر  ادخ و 

.103 دنک : تاهابم  وا  هب  شرع  نیلماح  ناگتشرف و  رب  ادخ 

.104 دنک : لوبق  ار  وا  ياهیبوخ  دنوادخ 

.103 دشخبب : ار  شیاهیدب  ادخ 

.103 دنک : رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف 

.104 دزیر : ورف  شناهانگ 

.130 دوش : هدیمان  نیمز  رد  ادخ  نیما 

.103 دوش : هدیمان  نیمز  رد  ادخ  ریسا 

.104 دشخب : يزاین  یب  ار  وا  لد  ادخ 

.103 دنادرگ : تباث  وا  لد  رد  ار  تمکح  ادخ 

.103 دسیونب : شیارب  قافن  زا  يرود 

.103 دیاشگب : وا  يور  هب  ار  تمحر  ياهرد 

.103 دسیونب : شیارب  باذع  زا  ینمیا 

.103 دسیونب : شیارب  شتآ  زا  يرود 

.103 دسیونب : شیارب  طارص  زا  نتشذگ 

.127: تسا تخبشوخ  دنمتداعس و  انعم  مامت  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2019 
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.104 تسا : نمیا  ماذج  صرب و  يرامیب  زا 

.170 دشاب : تردپ  لتاق  هچرگ  ینک  یتسود  وا  اب  دیاب 

.103  ، 130 دماشایب : رثوک  زا  ات  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا 

.103  ، 130 دروخب : یبوط  تخرد  زا  ات  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا 

.103 130 دنیبب : تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ات  دوش  یمن  جراخ  ایند  زا 

.123 دنیبب : دراد  تسود  هک  هنوگنآ  گرم  ماگنه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.103 دورب : وا  دزن  دور  یم  ءایبنا  دزن  هک  هنوگنامه  توملا  کلم 

.103 ، 130 دریگ : یم  تروص  یتحار  هب  وا  ندنک  ناج 

.103 ، 104 دشاب : عیسو  رایسب  نشور و  وا  ربق 

.103  ، 130 دشاب : تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  وا  ربق 

.103  ، 130 درادن : رکنم  ریکن و  زا  تشحو  سرت و 

.103 دوش : تمایق  دراو  هدراهچ  بش  هام  دننام  يا  هرهچ  اب 

.103 دوش : تمایق  دراو  دیفس  يور  اب 

.103 دشاب : نمیا  تمایق  ناوارف  سرت  تشحو و  زا 

.103  ، 130 دهد : رارق  تمارک  جات  وا  رس  رب  ادخ 

.103 دناشوپب : تّزع  رویز  وا  رب  ادخ 

.120 دزغلن : طارص  رب  وا  مدق 

.103 درذگب : طارص  زا  رذگدوز  قرب  دننام 

.103: دنهد وا  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  هدنورپ 

.103  ، 130 دننکن : زاب  ار  شا  هدنورپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2020 
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.103  ، 130 دننکن : بصن  شیارب  ینازیم 

.103 دننک : یگدیسر  ءایبنا  دننام  وا  باسح  هب 

.103 دنریذپب : شتیب  لها  زا  رفن  داتشه  دروم  رد  ار  وا  تعافش 

.143 دهد : تاجن  خزود  شتآ  زا  رفن  رازه 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2021 
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863 ص :

.190 دنک : تعافش  ار  رفن  رازه  رازه 

.103  ، 130 دنادرگ : نکاس  نیحلاص  اب  شرع  هیاس  رد  ار  وا  ادخ 

.103  ، 120  ، 130 دشاب : زاب  وا  يارب  تشهب  ياهرد 

.130 دباتش : یم  شرهوش  يوسب  سورع  هک  هنوگنامه  دیاشگ  رپ  تشهب  يوسب 

.158 دوب : دهاوخ  ناربمایپ  اب 

.130 دننک : ترایز  ار  وا  ءایبنا  حاورا 

.130 دننک : هحفاصم  وا  اب  ناگتشرف 

.103 دهد : هیروح  وا  هب  شندب  ياهگر  ددع  هب  تشهب  رد  ادخ 

.130 دهد : تشهب  رد  يرهش  وا  هب  شندب  ياهگر  ددع  هب  ادخ 

.103 دهد : تشهب  رد  یغاب  وا  هب  شندب  ياهوم  ددع  هب  ادخ 

.247 دنیشن : یم  مینست  لحاس  رد  رون  زا  یتخت  يور 

.888 دریگ : رارق  یلعا  قیفر  رد 

.888 دماشآ : یم  تسا  لسع  زا  رت  نیریش  فرب و  زا  رت  کنخ  هک  يرهن  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینمشد 

.122 تسا : قافن  تمالع 

.122  ، 126  ، 813 دوش : هتخانش  ترضح  نآ  ینمشد  هب  قفانم 

.652 ، 718 ، 885 دنکن : ینمشد  ترضح  نآ  اب  قفانم  زج 

.859 تسا : رفک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینمشد 

.106 تسا : رفاک  دنک  ینمشد  ترضح  نآ  اب  هک  یسک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2022 

http://www.ghaemiyeh.com


.724 هدرک : ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  ترضح  نآ  اب  هک  یسک 

.227 تسا : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  ینمشد  لها  دنک  بضغ  وا  رب  ادخ  هک  یسک 

.220 دنک : ماهلا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  ینمشد  دشاب  وا  نمشد  ادخ  هک  یسک 

.127 تسا : تخبدب  یقش و  دنک  ینمشد  ترضح  نآ  اب  هک  یسک 

.126 دنکن : ینمشد  وا  اب  تسا  كاپان  شتدالو  لصا و  هک  یسک  زج 

.224  ، 836 دشخب : یمن  دوس  وا  اب  يا  هنسح  چیه  هک  تسا  یهانگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینمشد 

.220 تسا : شتآ  رد  شا  هشیر  هک  تسا  یتخرد 

.101  ، 159 هدرم : ینارصن  ای  يدوهی  دریمب  ترضح  نآ  اب  ینمشد  لاح  رد  هک  یسک 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نمشد 

.882 هدش : هدیرفآ  خزود  نیکرچ  لگ  زا 

.111 ، 122 دراد : تکرش  دالوا  لاوما و  رد  وا  اب  سیلبا 

.122 ، 825 هتفرگ : تقبس  شردپ  هفطن  زا  شیپ  شردام  محر  هب  سیلبا  هفطن 

.170 درک : ینمشد  وا  اب  دیاب  تسا و  ادخ  نمشد 

.143 تسا : لوسر  ادخ و  نمشد 

.859 تسا : ناطیش  بزح  وا  بزح 

.128 دنکن : محر  وا  هب  ادخ 

.104 دراد : ترفن  هنیک و  وا  زا  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2023 
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864 ص :

.130 دوشن : هتفریذپ  وا  زا  یلمع  چیه 

.130 دوش : روشحم  ناراکنایز  اب 

.130 دوش : نوگنرس  شتآ  رد 

.240  ، 844 دنک : رپ  نانآ  دوجو  زا  ار  نآ  تاقبط  مهنج و  ادخ 

.102 دوشن : تشهب  دراو  دشاب  راگدرورپ  تعاط  لها  هچرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رکنم 

.357 تسا : دنوادخ  قلخ  نیرتدب  یبصان 

.357 دوش : یمن  هتفریذپ  یبصان  دروم  رد  یسک  تعافش 

.1008 گرم : زا  سپ  هیما  ینب  نارادتسود  زا  یکی  لاح 

.216 سیلبا : زا  رت  یقش 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعاجش 

.106 راگدرورپ : دنلب  هزین 

.822 دنوادخ : ذفان  ریت 

.241 نانمشد : زا  یهلا  ماقتنا  ریشمش 

.839 ناراکمتس : رب  یهلا  تخس  باذع 

.839 ادخ : لوسر  رفیک  مشخ و  ریشمش 

.839 ادخ : لوسر  ترصن  یساسا  نکر 

.885 دومن : يرای  دوخ  ناج  اب  تیبملا  هلیل  رد  ار  ربمایپ 

.885 تشادن : هار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  بلق  رد  سرت  زگره 

.885 تخیمآ : یمن  وا  هشیدنا  درخ و  اب  سرت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.108 درک : هراپ  ار  هقادنق  ياهدنب  یکدوک  رد 

.109 تشک : ار  يرام  هراوهگ  رد 

.870 دز : یم  ریشمش  ربمایپ  باکر  رد  یگلاس  هدزناش  رد 

.885 يزوریپ : حتف و  اب  رگم  تشگ  یمن  رب  گنج  زا  زگره 

.853 دنک : یم  دربن  اهنآ  اب  دنیآ  شا  هزرابم  هب  برغ  قرش و  رگا 

.841 برع : نادنمتردق  هدنهد  تسکش 

.841 نایژ : ریش 

.251 اهگنج : عاجش  ریش 

.251 تسا : هدنکفا  تکاله  هب  ار  ناعاجش 

.885 ددرگن : ناوتان  تسس و  زگره  هک  تسا  يزرابم  وجگنج و 

.310  ، 839 ، 846 اهنآ : هدننک  دوبان  نارجاف و  نارفاک و  هدنشک 

.310 نینح : ردب و  رد  نارفاک  هدنشک 

.310 بازحا : زور  رد  دودبع  نب  ورمع  هدنشک 

.310 دحا : گنج  رد  ناعاجش  هدنشک 

.135 878 ربیخ : هعلق  برد  هدننک 

.870 دنک : شیاج  زا  ار  ربیخ  برد  یگلاس  ود  تسیب و  رد 

.878 داد : رارق  دوخ  يارب  يرپس  دننامه  ار  ربیخ  برد 

.865 دندوب : دیماان  نآ  حتف  زا  ناناملسم  هک  يا  هعلق  هدننک  حتف 

.310 ربیخ : زور  رد  بحرم  هدنشک 

.180 كوبت : هوزغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندیسر  اب  نمشد  رکشل  ندش  هدنکارپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.310 نیفص : لمج و  نایوجگنج  هدنشک 

.154 تیرفع : رازه  لهچ  هدنشک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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865 ص :

.251 شکرس : نایّنج  هدنشک 

.841 نایّنج : يرفن  رازه  رکشل 12 هدنامرف  هدنشک 

.310 دنکانساره : وا  بضغ  مشخ و  زا  نایّنج 

.821 اوه : رد  ار  وا  نتشادهگن  هزین و  اب  ار  یماش  ندرک  دنلب 

.877 وا : نتشک  اوه و  رد  ار  يریمح  عالک  يذ  ندومن  باترپ 

خزود تشهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

.150 160 تسا : وا  تسد  رد  خزود  تشهب و  ياهدیلک 

.404 دهد : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ربمایپ  فرط  زا  ار  تشهب  ياهدیلک  ناوضر 

.191 تسا : وا  رایتخا  رد  خزودو  تشهب  ياهرد 

.404 دهد : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا  ار  خزود  ياهدیلک  کلام 

 . 105  ، 106  ، 251  ، 310  ، 845  ، 885 تسا : خزود  تشهب و  هدننک  تمسق 

.160 تسا : رادربنامرف  ترضح  نآ  هب  تبسن  سک  ره  زا  شیب  مّنهج 

.193 نم : يارب  نآ  و  وت ، يارب  نیا  دیوگ : یم  مّنهج  هب 

.874 دراد : یلع » ای   » نینط ندش  هدیبوک  اب  تشهب  برد  هقلح 

.191 دنک : یم  جیوزت  وا  تشهب  رد  ار  تشهب  لها 

.310 دنک : یم  یئامنهار  تشهب  فرطب  وا  ار  ناینیشیپ 

.123 دماشآ : یم  لیبجنز  لیبسلس و  زا  هک  تسا  یسک  لّوا 

.30 دهد : یم  بآ  شناتسود  هب  رثوک  رهن  زا 

تمایق مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.238 تسا : راوس  یتشهب  نارتش  زا  يرتش  رب 

.150 220 دوش : یم  هداد  رارق  تمارک  تخت  وا  يارب 

.238 هدش : هتسارآ  توقای  اب  هک  تسا  یجات  شرس  يور  رب 

.150 دنک : یم  هریخ  ار  مشچ  شرون  هک  تسا  یجات  شرس  يور  رب 

.882 دنک : یم  نشور  ار  برغم  قرشم و  شرون  هک  تسا  یجات  شرس  يور  رب 

.123 ، 251 دراد : شودب  ار  دمح  ءاول 

.704 دنک : یم  تکرح  همه  شیپاشیپ  تسا و  ترضح  نآ  شود  هب  رون  زا  یمچرپ 

.123 دنک : یم  تعنامم  ضوح  رانک  هب  صاخشا  زا  یضعب  دورو  زا 

.129 تسا : رثوک  ضوح  راد  رایتخا  وا 

.845 زیخاتسر : رد  مدرم  هدنهد  شاداپ 

.310 تمایق : رد  لامعا  شجنس  هلیسو  نازیم و 

.310 دناوخ : یم  ضوح  يوسب  ار  نانمؤم 

جارعم مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

 . 724 ، 884 جارعم : رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تمظع  شیامن 

.113 ربمایپ : هب  تبسن  قلخ  نیرت  بوبحم  زا  شسرپ 

.169 درک : وگتفگ  ربمایپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تغل  هب  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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866 ص :

.174 دید : هداتسیا  يریش  دننام  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ربمایپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو 

.243 دوش : یمن  ققحم  نآ  هب  فارتعا  نودب  دیحوت 

.382 دراد : نآ  هب  یگتسب  ءایبنا  تاماقم 

.702 دندز : زابرس  نآ  زا  همه  یکدنا  زج  رارقا  ماگنه  رذ  ملاع  رد 

.885 هدیدرگ : مزال  ضرف و  نامسآ  نیمز و  نانکاس  رب 

.112 تسا : نورقم  توبن  هب  رارقا  اب  نآ  هب  رارقا 

.26 تسا : هدیدرگ  لماک  نآ  اب  مالسا 

.178 تسا : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  شتدالو  زا  رتبوبحم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن 

.0230 تسا : یهلا  مکحم  راصح 

.854 تسا : هدش  نآ  هب  تبسن  ناوارف  شرافس  جارعم  رد 

.874 هدش : هضرع  نیمز  فلتخم  طاقن  رب 

.242 تسا : تیالو  لها  هک  یسک  يارب  قیقع  تلیضف 

.874 تسا : هدش  هضرع  ناهایگ  رب 

.239 310 دوش : شسرپ  نآ  زا  تمایق  يادرف 

.244 دوش : لاؤس  نآ  زا  تسا  طارص  رب  هک  یلپ  نیلوا  رد 

.126 تسا : تمایق  ياه  تشحو  زا  ییاهر  ثعاب 

.231 دیرفآ : یمن  ار  خزود  ادخ  دندوب  دقتعم  نآ  هب  همه  رگا 

دراد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.118  ، 236  ، 707 هدرک : مهارف  وا  يارب  ادخ  ار  یبوخ  ریخ و  مامت 

.710 تسا : رادروخرب  ...و  ناوضر  اضر و  یگدوسآ و  یتحار و  زا 

.159 دریذپب : ار  وا  لامعا  ادخ 

.106 تسا : هتساوخ  ار  وا  تیاده  ادخ 

.849 دنادرگ : كاپ  ار  وا  بلق  هتساوخ  ادخ 

.239 درذگب : طارص  زا  داب  دننام 

.126 دنک : روبع  طارص  زا  قرب  دننام 

.240 دنکن : دراو  مّنهج  هب  ار  وا  ادخ 

.128 دنکن : باذع  ار  وا  ادخ 

.248 ددرگ : كاپ  خزرب  رد  دشاب  راکهنگ  هچرگ 

.126 239 دوش : یم  تشهب  دراو  باسح  نودب 

.235 دریگ : یم  ياج  قح  تمحر  راوج  رد 

دنک اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

.106 دوش : یم  یهارمگ  راچد 

.240  ، 844 دنکن : تشهب  دراو  ار  وا  ادخ 

دنک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هک  یسک 

.106 تسا : كرشم 

.106 دننک : اهر  شتآ  فرط  هب  ار  وا  ربق  لخاد  رد 

.106 دننکفیب : شتآ  زا  یقوط  شندرگ  رد 

.106 ددرگ : روشحم  راسنوگن  لال و  روک و  رک و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ملع 

.226 دنوادخ : ملع  رهظم 

.102 وا : ملع  رب  ادخ  نیما 

.310 دنوادخ : ملع  راد  هنازخ 

.251 ناربمایپ : مامت  ملع  ياراد 

.839 ربمایپ : ملع  رهش  هزاورد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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867 ص :

.839  ، 885 ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ملع  راد  هنازخ 

.874 ادخ : لوسر  شناد  ملع و  هنیجنگ 

.159 هدش : تیانع  وا  هب  ملع  عماوج 

.115 ، 694 تسا : وا  دزن  باتک  رازه  شناد 

.141 هدناشوپ : وا  رب  يراوگرزب  شناد و  سابل  ادخ 

.141 هدومرف : لزان  وا  رب  ار  تمکح  ادخ 

.166 دوب : تمکح  ینیع  مّسجت 

.127 هدروآ : درگ  وا  دوجو  رد  ار  زیچ  ره  ملع  ادخ 

.166 درادن : نایب  هب  جایتحا  وا 

.845 تسین : ناهنپ  شرظن  زا  توکلم  کلم و  زا  يزیچ 

.886 دراد : یملع  هطاحا  نامسآ  نیمز و  هب 

.112 دناد : یم  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچنآ 

.112 دناد : یم  دشاب  اه  هرطاخ  اهلد و  رد  هچنآ 

.818 دشاب : یم  اناد  تسا  اه  محر  رد  هچنآ  هب 

.845 تسا : اناد  اهناسنا  داژن  باسنا و  هب 

.112  ، 845 تسا : وا  دزن  اهریم  گرم و  ملع 

.112 هدش : هداهن  هعیدو  وا  دزن  نآرق  ملع 

.107  ، 857 تسا : وا  دزن  باتک  یمامت  ملع 

.107  ، 694 ایخرب : نب  فصآ  اب  ترضح  نآ  ملع  تبسن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.112 دنک : ریس  برغم  هب  قرشم  زا  هظحل  کی  رد 

.851: تسناد یم  ار  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و 

.850 ریسفت : هب  ترضح  نآ  ملع 

.157 هحتاف : ریسفت  رد  رتش  راب   70

.874 دندوب : وا  شناد  دنمزاین  مدرم  مامت  زاین و  یب  مدرم  همه  زا  وا 

.829 دهد : یم  باوج  دوش  وا  زا  یشسرپ  ره 

.886 لیئربج : شسرپ  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.840 دوهی : دنمشناد  ياهشسرپ  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.829 يدوهی : يدرم  ياهشسرپ  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.249 تسا : رسپ  شا  هّچب  تشاد  اعدا  هک  ینز  دروم  رد  ترضح  نآ  مکح 

.818 دوب : یگلماح  هب  مهّتم  هک  يرتخد  دروم  رد  ترضح  نآ  تواضق 

.883 دندومن : یم  هثاغتسا  هک  یگنس  ود  دروم  رد  ترضح  نآ  يرواد 

ج2 ص382. دایز : نب  ءالع  هب  ترضح  نآ  شیامرف 

ج 2 ص 382. شنارازگراک : زا  یکی  هب  ترضح  نآ  شیامرف 

ج 2 ص 383. شنارازگراک : زا  رگید  یکی  هب  ترضح  نآ  شیامرف 

ج 2 ص 383. رکب : یبا  نب  دّمحم  تداهش  زا  دعب  ترضح  نآ  شیامرف 

ج 2 ص 402. یگدنز : تاظحل  نیسپاو  رد  ترضح  نآ  شیامرف 

ج2 ص 402. غبصا : هب  ترضح  نآ  راتفگ  نیرخآ 

ج2 ص401. شنایعیش : هب  ترضح  نآ  مایپ 

ج2 ص384. نمؤم : فصو  رد  ترضح  نآ  راتفگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ج 2 ص 384. دوج : رب  لدع  يرترب  دروم  رد  ترضح  نآ  راتفگ 

عضو دروم  رد  ترضح  نآ  ییوگشیپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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868 ص :

ج 2 ص 384. مدرم :

ج 2 ص 385. فلا : نودب  هبطخ 

ج 2 ص 393. هطقن : زا  یلاخ  هبطخ 

ترضح نآ  تامارک  تازجعم و 

.835 ترضح : نآ  بئاجع  تامارک و  هدهاشم  زا  مدرم  یناوتان 

.211 ردام : مکش  رد  اهتب  زا  يرود  بانتجا و 

.134 تدالو : ماگنه  رد  ادخ  ندرک  هدجس 

.134 تدالو : ماگنه  رد  ینامسآ  ياهباتک  ندناوخ 

.108 هقادنق : ياهدنب  ندرک  هراپ 

.109 هراوهگ : رد  رام  نتشک 

.211 یکدوک : نینس  رد  اهتب  نتسکش 

.853 هاچ : رد  نداتفا  زا  دوخ  یعاضر  ردارب  ظفح 

.204 ترضح : نآ  نامرف  زا  هوک  يرادربنامرف 

ج 2 ص 399. الط : هرقن و  هب  نآ  لیدبت  هوک و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فّرصت 

.202 وا : نامرف  زا  اهربا  تعاطا 

ج 2 ص 399. حلسم : نادرم  هب  اه  نآ  لیدبت  ناتخرد و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فّرصت 

ج2 ص146. نآ : زا  روبعو  وا  هراشا  اب  بآ  دامجنا 

ج 2 ص 399. یعقاو : گنلپ  ریش و  هب  نآ  لیدبت  اه و  گنس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فّرصت 

.820 دوب : هدش  هتشون  نآ  رب  ربمایپ  شش  مان  هک  یگنس  ندرک  رهاظ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.820 دنتشادن : ار  نآ  ییاناوت  رفن  رازه  هک  یگنس  ندینادرگرب 

.853 شنارای : رس  رب  نتخیر  ورف  زا  راوید  يرادهگن 

.862 ترضح : نآ  لئاضف  هب  رارقا  یناحیص و  لخن 

.818 خسرف : هاجنپ  تسیود و  هلصاف  هب  يرهش  زا  ار  یخی  ندومن  رضاح 

.180 ترضح : نآ  هب  نتفگ  باوج  رود و  هار  زا  ربمایپ  دایرف  ندینش 

.180 مدق : هدفه  رد  كوبت  هب  هنیدم  زا  ندمآ 

.868 872 دوب : ماش  رد  هکیلاح  رد  تخت  زا  هیواعم  ندرک  نوگنرس 

.159 ترضح : نآ  جارعم  رد  ربمایپ  مالک  ندینش 

.217 دیشروخ : اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.151 ترضح : نآ  زا  وا  تعاطا  ریش و  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.835 نانس : نتشک  يارب  وا  نتساوخ  هزاجا  هدنرد و  ناویح  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.192 کبک :)  ) جاّرد اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.216 سیلبا : اب  ترضح  نآ  يوگتفگ 

.221 ّنج : هفیاط  نایم  رد  ترضح  نآ  يرواد  تموکح و 

.152 نامسآ : رد  نتفر  الاب 

.153 اوه : رد  نتفر  الاب 

.136 ناوریشونا : همجمج  ندروآرد  نخس  هب 

.156 هعیش : ناگرزب  هب  تشهب  نداد  ناشن 

.202 باحصا : زا  یضعب  هب  دواد  نب  نامیلس  نداد  ناشن 

.202 جوجأم : جوجأی و  نداد  ناشن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.203 ربمایپ : حلاص  نداد  ناشن 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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869 ص :

.830 دوب : یتسوپ ) يرامیب   ) يرحج هب  التبم  هک  یضیرم  نداد  افش 

.841 دوب : هدز  نج  هک  رامیب  یناوجون  يافش 

112 و 856. ، 818 راگدرورپ : نذا  هب  ندناریم  ندرک و  هدنز 

.819 881 دوب : هتشک  ار  وا  شیومع  هک  يا  هدرم  ناوج  ندرک  هدنز 

.864 دیدرگ : نآرق  ّلک  ظفاح  دناوخ و  وا  شوگ  رد  يزیچ  هک  یناوج 

.209 دشاب : گرم  لاح  رد  هک  سک  ره  دزن  رد  روضح 

.209 شا : هزانج  لمح  ماگنه  رد  روضح 

× × ×

ج 2 ص 406. مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  تداهش  بش  رد  ساّبع  نبا  باوخ 

ج2 ص405. دندمآ : وا  رادید  هب  مالسلا  امهیلع  میهاربا  مدآ و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ربق  رد 

ج2 ص 406. دندرک : یم  هحون  ترضح  نآ  رب  اپ  نییاپ  رد  میرم  اوح و  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  ربق  رد 

ترضح نآ  �هرابرد  نارگید  راتفگ 

.838 ترضح : نآ  لئاضف  هرابرد  سابع  نبا  راتفگ 

.863 ترضح : نآ  لئاضف  ترثک  یناوارف و  هرابرد  سابع  نبا  راتفگ 

.850 ترضح : نآ  ملع  هرابرد  سابع  نبا  راتفگ 

.833 راوگرزب : نآ  لئاضف  هرابرد  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  هشیاع  راتفگ 

.832 هیواعم : روضح  رد  ترضح  نآ  لئاضف  هرابرد  بلطملا  دبع  نب  ثراح  رتخد  يورا  راتفگ 

.853 ترضح : نآ  تعاجش  هرابرد  ناعاجش  زا  یکی  یفقث  عجشا  راتفگ 

.838 853 ترضح : نآ  تعاجش  هرابرد  یعفاش  يدفص  راتفگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ج 2 ص 367. ترضح : نآ  تغالب  تحاصف و  دروم  رد  ظحاج  راتفگ 

ج 2 ص 366. مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  هب  یهلا  نادنمشناد  همه  شناد  ندوب  بستنم 

ج 2 ص 366 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  هّیما -  ینب  بتاک  دیمحلادبع -  راتفگ 

ج 2 ص 379. لیمش : یلبش  راتفگ 

ج 379 2. قادرج : جروج  راتفگ 

ترضح نآ  هب  طوبرم  تایاکح 

.174 دید : نژرا  تشد  رد  هچنآ  ناملس و  هّصق 

.866 ربمایپ : ثرا  هبلاطم  سابع و  هّصق 

.879 دیدرگ : ترضح  نآ  ناروای  زا  تفر و  ترضح  نآ  نتشک  يارب  هشیاع  يوس  زا  هک  يدرم  هصق 

.867 دوب : ناساره  شلاوما  لایع و  لها و  رب  دسرب و  ترضح  تمدخ  تساوخ  یم  هک  يدرم  هصق 

.168 تفای : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتسود  رطاخ  هب  هک  يا  هبترم  حابر و  هّصق 

.171 دش : راضتحا  لاح  رد  وا  هب  هک  یتیانع  يریمح و  هّصق 

ناویح نآ  عضاوت  گرگ و  ناپوچ و  هصق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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870 ص :

.30 ترضح : نآ  يارب 

.165 زامن : رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  صالخا  رتش و  ود  نآ  هّصق 

.192 وا : یندیماشآ  یندروخ و  جاّرد و  هّصق 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  �همطاف  ترضح  لئاضف 

 . 261 ، 890 هدش : هدیرفآ  یهلا  تمظع  رون  زا 

.275 تسا : تقلخ  یئاغ  ّتلع  وا 

.890 ، 907 دنتشگ : نشور  ترضح  نآ  رون  هب  هناگتفه  ياه  نیمز  اهنامسآ و 

.270 دوب : نآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دید  تشهب  رد  ار  يا  هّبق  مدآ 

.251 داد : رارق  هطساو  شا  هبوت  شریذپ  يارب  ار  ترضح  نآ  مدآ 

.251 هدش : هتفرگرب  ادخ  مان  زا  ترضح  نآ  مان 

.259  ، 260  ، 261  ، 269  ، 890  ، 894  ، 912 همطاف : هب  ترضح  نآ  يراذگ  مان  ّتلع 

.907 ارهز : هب  ترضح  نآ  يراذگ  مان  ّتلع 

.279 912 هدش : هدیمان  هروصنم  نامسآ  رد 

.258 يربک : هقیدص 

.908 دوب : یبوط  تخرد  هویم  زا  ترضح  نآ  هفطن 

.253 دش : لقتنم  شردپ  بلص  هب  یتشهب  هویم  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون 

.281 هجیدخ : زا  ربمایپ  يریگ  هرانک  مالسلا و  اهیلع  همطاف  داقعنا  تیفیک 

.270  ، 280 ، 912 هدش : هدیرفآ  نایمدآ  لکش  هب  يا  هیروح  همطاف 

.902 دندومن : يرای  شکدوک  نامیاز  رد  ار  هجیدخ  یتشهب  نانز 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.164  ، 902 درک : نشور  ار  اج  همه  شدوجو  رون  تدالو  ماگنه 

.902 تخاس : شوهدم  ار  هّکم  لها  ترضح  نآ  رون 

.902 داد : شردپ  تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب  تداهش  تدالو ، ماگنه  رد 

.902 دنراد : تراشب  هدژم و  ار  رگیدکی  نامسآ  لها  ترضح  نآ  تدالو  رد 

.266 دوب : ناگتشذگ  رکف  روحم  ترضح  نآ  تخانش 

.269 هدرک : كرد  ار  ردقلا  هلیل  دسانشب  ار  وا  تقیقح  هک  ره 

.269 دنزجاع : ترضح  نآ  تخانش  زا  مدرم 

.282 دوب : ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  رظن  زا 

.908 دومن : یم  مامشتسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  ار  یبوط  تخرد  يوب  ربمایپ 

.280 دوب : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياتمه  وفک و 

.268  ، 634 دومن : جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنوادخ 

.251 دناوخ : لیحار  نامسآ  رد  ار  ترضح  نآ  دقع  هبطخ 

.268 داد : رارق  نیمز  مامت  دنوادخ  ار  همطاف  هیرهم 

.891 تسا : ایند  فصن  ترضح  نآ  هیرهم 

.266 تسا : مّنهج  تشهب و  رایتخا  ایند و  مراهچ  کی  ترضح  نآ  هیرهم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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871 ص :

.259 تشاد : ینارون  ششخرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  هبترم  هس  زور  رد 

.265 تشگ : یم  هریچ  ناضمر  هام  لاله  رب  ترضح  نآ  رون 

.166 251 دوب : اه  یبوخ  تالامک و  نسُح و  هعومجم 

.251 دوب : يراوگرزب  تفارش و  هعومجم 

.166 دوب : تمارک  فرش و  رصنع و  رظن  زا  نیمز  لها  نیرتهب 

.882 دوب : ناگدیرفآ  نایم  رد  نانز  نیرتهب 

.882 تسا : یتشهب  ناوناب  رورس 

.901 دوب : بجاو  تاقولخم  عیمج  رب  ترضح  نآ  تعاطا 

.274 درک : مرو  شکرابم  ياهاپ  تدابع  رثا  رب 

.273 درک : یم  اعد  ناگیاسمه  نانمؤم و  يارب 

.253 دراد : هطاحا  هدنیآ  هتشذگ و  رب  ترضح  نآ  ملع 

.251 دوب : اراد  ار  نآرق  نطاب  ملع 

.901 همطاف : ترضح  فحصم  تاّیصوصخ 

.254 هدش : نایب  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  فحصم  رد 

.901 هتشگ : لقتنم  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  فحصم 

.262 هدناسر : يرای  دوخ  راوگرزب  ناگتشرف  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنوادخ 

.899 دندوب : هدش  هتشامگ  ترضح  نآ  ظفح  يارب  ناگتشرف  زا  یهورگ 

.903 ناملس : يارب  نآ  ندومن  وگزاب  یتشهب و  نانز  هصق 

.903 ناملس : هب  یتشهب  ياه  بطر  ندرک  تیانع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.905 ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هب  ترضح  نآ  یگنسرگ  ندش  فرطرب 

.278 تسا : مالسلا  اهیلع  همطاف  همّیقلا » نید   » زا دوصقم 

.269 تسا : مالسلا  اهیلع  همطاف  ردقلا » هلیل   » رد هلیل  زا  دوصقم 

.257: تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ربکلا » يدحإ   » زادوصقم

.255 تسا : مالسلا  اهیلع  همطاف  هّبح » لثمک   » رد هّبح  زا  دوصقم 

.251 تسا : نامسآ  لها  هبعک  ینعی  رومعملا  تیب  وا 

.277 تسا : مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترضح  نیرحبلا » جرم   » رد نیرحب  زا  دوصقم 

.277 دنتسه : ملع  زا  نارکیب  قیمع و  ییایرد  ود  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترضح 

.284 تسا : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ناسحا  یکین و  لمع  نیرتهب 

.892 تسا : بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  مالس  مالسلا  امهیلع  همطاف  ربمایپ و  رب  زور  هس  سک  ره 

.899 تسا : هدرک  ترایز  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک  ترایز  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره 

.895 دزرمایب : ار  وا  ادخ  دتسرف  دورد  ترضح  نآ  رب  هک  یسک 

.285 مالسلا : اهیلع  ارهز  ترضح  فرط  زا  ندومن  فاوط  تلیضف 

.272 دومرف : یم  دنلب  يادص  اب  ار  ترضح  نآ  مان  بت  لاح  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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872 ص :

.271 وا : يارب  یتشهب  بآ  ندمآ  دورف  نمیا و  ّما  هّصق 

.264 ّجح : ریسم  رد  هّضف  ترضح  هون  هرهش  هّصق 

.904 ترضح : نآ  ینارون  رداچ  تکرب  هب  يدوهی  داتشه  ندروآ  مالسا 

.909 دهد : یم  دوس  تسا  گرم  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  عضوم  دص  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یتسود 

.276 دنکن : باذع  ار  ترضح  نآ  ناتسود  هک  هدرک  دای  مسق  ادخ 

.801 دوش : یمن  شتآ  راتفرگ  درادب  تسود  ار  ترضح  نآ  هّیرذ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هک  یسک 

.909 دندونشخ : وا  زا  لوسر  ادخ و  دشاب  دونشخ  وا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره 

.909 دنکانمشخ : وا  رب  لوسر  ادخ و  دشاب  نیگمشخ  وا  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره 

.898 ترضح : نآ  راضتحا  ماگنه  ناگتشرف  رطع  يوب  مامشتسا 

.897 ، 898 درک : مالس  ادخ  لوسر  لیئربج و  هب  راضتحا  لاح  رد 

.906 دوش : یم  روشحم  دراد  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دولآ  نوخ  ياه  سابل  هک  یلاح  رد 

.910 ارهز : ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  تبسن  راگدرورپ  تیلست 

.270 ، 276 تمایق : هنحص  رشحم و  هب  ترضح  نآ  دورو  تیفیک 

.801 رشحم : لها  يارب  ترضح  نآ  ماقم  ندش  راکشآ 

.911 تشهب : يوس  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  روبع  ّتیفیک 

.276 دنک : یم  روبع  هراوس  تمایق  رد  هک  تسا  ینز  اهنت 

.911 تشهب : برد  دزن  راگدرورپ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياضاقت 

.251 دزرمآ : یم  ار  ناگدنب  هانگ  ترضح  نآ  رطاخب  ادخ 

.911 دنک : یم  ادج  رشحم  لها  نایم  زا  ار  دوخ  ناتسود  نایعیش و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.260 دنرانکرب : ادج و  شتآ  زا  ترضح  نآ  نایعیش  هیرذ و 

.910 دنک : یم  دراو  تشهب  هب  هدرک  ترضح  نآ  هب  یتمدخ  ار  هک  ره  نایعیش و  نادنزرف و 

.801 ترضح : نآ  تعافش 

.893 دنک : یم  تعافش  شا  هیرذ  ناتسود  شناتسود و  دروم  رد 

.911 دننک : یم  تعافش  دوخ  ناتسود  هب  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ناتسود 

.896 دوش : یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یصخش  لوا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.252 دوش : یم  هدهاشم  تشهب  رد  یششخرد  شبات و  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترضح  دنخبل  رثا  رب 

.251 تسا : تشهب  رد  لسع  ریش و  بآ و  ياهرهن  همشچرس  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

.274 رتهب : نز  دروم  رد  ترضح  نآ  مالک 

.903 دومن : میلعت  ناملس  هب  ترضح  نآ  هک  ار  یئاعد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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873 ص :

مالسلا امهیلع  نینسح  كرتشم  لئاضف 

.913 دندوزفا : بجاو  ياهزامن  هب  تعکر  تفه  راوگرزب  ود  نآ  تدالو  هنارکش  هب 

.117 دنراگدرورپ : شرع  راوشوگ  ود 

.914 دنتسه : یهلا  شرع  تنیز 

.918 دندوب : ربمایپ  يوبشوخ  لگ  ود 

.918 دنتشاد : ار  یتشهب  تخرد  ود  نیشنلد  يوب 

.942 دندرب : ثرا  هب  ربمایپ  زا  ار  تعاجش  ششخب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تدایس ، تبیه و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.944 راوگرزب : ود  نآ  يارب  ادخ  لوسر  لیئربج و  شوغآ 

.921 داد : راوگرزب  ود  نآ  هب  لیئربج  هک  رانا  هب و  بیس ، هّصق 

.922 دروآ : ربمایپ  دزن  شدنزرف  ود  یلع و  ترضح  يارب  لیئربج  هک  نیرولب  ماج  هّصق 

.917 راوگرزب : ود  نآ  يارب  ربمایپ  ياعد  هب  یتشهب  ِِهب 

.918 دنک : میسقت  نانآ  نیب  ار  دوخ  یگدنز  تشاد  تسود  ربمایپ 

.924 درک : یم  فرطرب  راوگرزب  ود  نآ  هب  ندرک  رظن  اب  ار  دوخ  یگنسرگ  ربمایپ 

.919 تسناد : یمن  بوخ  ار  نتفرگ  وضو  هک  يدرمریپ  هب  تبسن  راوگرزب  ود  نآ  راتفر 

.920 درک : یئاریذپ  جح  هار  نیب  رد  اهنآ  زا  هک  ینزریپ  هب  ناوارف  ششخب  اطع و 

.916 دنازوس : یمن  ار  وا  هرهچ  مّنهج  شتآ  درادب  تسود  ار  ناشیا  نادنزرف  راوگرزب و  ود  نآ  هک  ره 

.117 دراد : یگدنشخرد  راوگرزب  ود  نآ  دوجو  هب  تشهب 

.302 دنتسه : مالسلا  امهیلع  نینسح  هفیرش  هیآ  رد  نیلفک  زا  دوصقم 

.303 دنتسه : مالسلا  امهیلع  نینسح  هفیرش  هیآ  رد  نوتیز  نیت و  زا  دوصقم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.305 مالسلا : اهیلع  ارهز  ترضح  يرواد  راوگرزب و  ود  نآ  نتشون  طخ  هّصق 

.923 راوگرزب : ود  نآ  تداهش  زا  لیئربج  نداد  ربخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  لئاضف 

.164 دش : هدیرفآ  هتشرف  نیعلا و  روح  ترضح  نآ  رون  زا 

.907 دیرفآ : ار  هام  ترضح  نآ  رون  زا 

.925 نسح : هب  ترضح  نآ  يراذگمان  ّتلع 

.296 درک : هیده  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  ار  وا  كرابم  مان 

926 ربمایپ : هب  درف  نیرت  هیبش 

.926 دراد : تسود  ار  شناتسود  وا و  ربمایپ 

.286 دوب : دنهاوخ  تشهب  رد  شناتسود  ناتسود  شناتسود و  وا و 

.289 تشهب : شخب  تنیز 

.926 درک : یم  ینالوط  ار  شا  هدجس  ترضح  نآ  تسشن و  یم  ربمایپ  تشپ  رب  هدجس  لاح  رد 

.927 تفگ : یمن  نخس  وا  ربارب  رد  ترضح  نآ  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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874 ص :

.166 درخ : لقع و  هرکیپ 

.298 درک : یم  هیرگ  تمایق  ربق و  گرم و  دای  ماگنه  هب 

.298 دیچیپ : یم  دوخب  هدیزگ  رام  نوچ  خزود  تشهب و  دای  ماگنه  هب 

.297 دیزرل : یم  شندب  ياهدنب  تفرگ  یم  وضو  هاگره 

.298 داتفا : یم  شمادنا  رب  هزرل  داتسیا  یم  هک  زامن  هب 

.297 دجسم : هب  دورو  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

930 فسوی : ترضح  نایرج  هیبش  يا  هصق 

.932 تفگ : ترضح  نآ  هب  ازسان  هک  یماش  درم  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  راتفر 

.931 درک : هیده  یلگ  هخاش  هک  يزینک  ندرکدازآ 

.936 وا : ندرک  دازآ  دوب و  تازاجم  راوازس  هک  یمالغ  مرج  ششخب 

.933 لئاس : زا  یهاوخرذع  ناوارف و  ششخب  اطع و 

.934 رقف : يراتفرگ  زا  یصخش  نداد  تاجن 

.940 داد : یم  باوج  وا  دناوخ و  یم  ار  هدنرپ  یکدوک  نارود  رد 

.292 اهنآ : نتفگ  باوج  اهوهآ و  ندز  ادص 

.299 مالسلا : هیلع  ماما  دزن  نآ  ندمآ  امرخ و  تخرد  ندز  ادص 

.939 داد : راب  امرخ  دش و  زبس  ترضح  نآ  ياعد  هب  ًاروف  هک  يا  هدیکشخ  تخرد 

.288 293 هبعک : هناخ  ندرب  الاب 

.290 ترضح : نآ  ندش  دیدپان  اوه و  رد  نتفر  الاب 

.291 ترضح : نآ  ندش  دیدپان  نیمز و  نورد  هب  نتفر 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.293 نآ : ندنادرگرب  رهن و  ود  دروخرب  ّلحم  هب  هفوک  دجسم  ندرک  لقتنم 

.945 رباج : هب  ار  ربمایپ  نداد  ناشن 

.1050 نایعیش : زا  یهورگ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نداد  ناشن 

.946 ربمایپ : روتسد  هب  شرفس  نایرج  زا  ار  یبرع  ندرک  هاگآ 

.929 تسا : راکبلط  ترضح  نآ  زا  رانید  رازه  درک  یم  اعّدا  غورد  هب  هک  يدرم  ندش  كاله 

.938 دمآ : رد  نز  لکش  هب  ترضح  نآ  ياعد  هب  هک  هیما  ینب  زا  يدرم 

.300 نآ : ندشن  مک  ترضح و  نآ  هرفس  زا  رفن  داتفه  ندروخ 

.291 هناگتفه : ياهایرد  زا  یهام  ندروآ 

.292 ترضح : نآ  هاگن  هب  نامسآ  زا  يرون  ندمآ  دورف 

.300 هویم : اذغ و  ياهفرظ  ندروآ  ناگتشرف و  ندمآ  دورف 

.928 یگهام : هدراهچ  رد  نایفسوبا  هب  ترضح  نآ  مالک 

.295 مالسلا : اهیلعارهز  ترضح  يارب  یحو  تاملک  ندرک  وگزاب 

.935 مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  روضح  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هبطخ 

روتسد هب  دجسم  رد  ترضح  نآ  ینارنخس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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875 ص :

.941 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح 

.949 دومرف : داریا  هفوک  مدرم  يارب  هک  یغیلب  رصتخم و  هبطخ 

.937 درک : هقحاسم  يا  هرکاب  رتخد  اب  هک  ینز  دروم  رد  ترضح  نآ  مکح 

.948 دروخ : ار  غرم  رتش  مخت  دنچ  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  دروم  رد  ترضح  نآ  مکح 

.947 دوب : هدمآ  هیواعم  فرط  زا  هنایفخم  هک  یصخش  تالاؤس  زا  نداد  ربخ 

.950 دومن : شسرپ  سان  هابشا  سان و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  یصخش  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.301 دوب : مدرم  نایم  رد  سانشان  هک  رضخ  تالاؤس  هب  ترضح  نآ  خساپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لئاضف 

هراشا

...و تدالو  ماگنه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف 

شتداهش ضوع 

...و تدالو  ماگنه 

.961  ، 967 دنتفگ : تینهت  کیربت و  ربمایپ  هب  ناگتشرف 

.967 تشگزاب : ناگتشرف  فص  هب  لیئادرد 

.968 تفایزاب : ار  دوخ  ماقم  هرابود  لیئاصلص 

.961 تفای : لاب  رپ و  ترضح  نآ  هراوهگ  تکرب  هب  هتسکش  لاب  سرطف 

.967 دش : هداد  تنیز  تشهب  شوماخ و  نایخزود  رب  شتآ 

.967 تفگ : تیلست  ار  وا  داد و  ترضح  نآ  تداهش  زا  ربخ  تینهت  هارمهب  لیئربج 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2050 

http://www.ghaemiyeh.com


.310  ، 324 درک : یم  ینابنج  هراوهگ  ترضح  نآ  يارب  لیئربج 

× × ×

.967 تسا : هدیمان  نیسح  ار  وا  دنوادخ 

.907 دیرفآ : ار  باتفآ  ترضح  نآ  رون  زا 

.314 تسا : نیمز  اهنامسآ و  شخب  تنیز 

.314 دراد : يرتالاو  تمظع  رتشیب و  هولج  نامسآ  رد 

.164 دش : هدیرفآ  ترضح  نآ  رون  زا  ملق  حول و 

.314 تسا : تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ 

.327 درادب : تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ره  دراد  تسود  ادخ 

.327 دومن : یفرعم  ترضح  نآ  زا  ار  شدوخ  و  دوخ ، زا  ار  ترضح  نآ  ربمایپ 

.315 هدش : هدیئور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تشوگ  زا  ترضح  نآ  تشوگ 

.326 دومن : ترضح  نآ  يادف  ار  میهاربا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.952 تشاد : تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یکدوک  هب  ربمایپ  ّتبحم  راهظا 

.321 تشاد : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبیه  دننام  یتبیه 

.310 مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  اب  ترضح  نآ  هرخافم 

ج 1 ص 482. مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  شّدج  هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فیصوت 

.953 تسا : نیرخآ  نیلوا و  زا  نادیهش  رورس 

.953 تشهب : ناناوج  رورس 

.322 34 تسا : تشهب  ياهرد  زا  يرد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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876 ص :

.34 322 تسا : مارح  وا  رب  تشهب  يوب  دنک  ینمشد  وا  اب  هک  یسک 

.969 مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  تساوخرد  وهآ و  هچب  هّصق 

× × ×

.166 تسا : تواخس  رهظم 

.320 درب : یم  ناتسدیهت  نامیتی و  هناخ  هب  تشپ  رب  ییاه  نابنا 

.319 تشاد : یهدب  رانید  دصناپ  هک  یسک  هب  رانید  رازه  ششخب 

.965 لاؤس : دنچ  ندیسرپ  زا  سپ  لئاس  هب  رانید  رازه  ندرک  اطع 

.319 وربآ : ظفح  يارب  تجاح  نتشون  روتسد 

.970 شا : همان  تئارق  زا  لبق  لئاس  زاین  هب  نداد  خساپ 

.330 ترضح : نآ  هب  یلگ  هتسد  نداد  هیده  اب  رینک  ندرک  دازآ 

.316 تفگ : ازسان  هک  یسک  اب  ترضح  نآ  هناراوگرزب  راتفر 

× × ×

.313 تسا : هتفهن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  یتفرعم  نامیا  اب  مدرم  ناهن  رد 

.306 دومرف : لئاضف  رد  یثیدح  شیارب  هک  یصخش  تروص  رس و  ياهوم  ندش  دیفس 

.307 دومرف : لئاضف  رد  یثیدح  شیارب  هک  یسک  رس  زا  لقع  ندیرپ 

.955 دوب : ربمایپ  ملع  ترضح  نآ  ملع 

.955 تسا : هاگآ  نآ  زا  هثداح  ثودح  زا  شیپ 

ترضح 955. نآ  نتشک  يارب  دعس  نب  رمع  یهدنامرف  هب  هیما  ینب  ناشکرس  عّمجت  زا  نداد  ربخ 

.966 هدروخ : هتخپ و  غرم  رتش  مخت  دنچ  مارحا  رد  هک  یسک  هلأسم  مکح  نایب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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× × ×

.329 ابق : دجسم  رد  غبصا  هب  ار  رکبوبا  ربمایپ و  هملاکم  نداد  ناشن 

.957 رباج : هب  ار  مالسلا  مهیلع  نسح  ماما  یلع و  ترضح  ربمایپ و  نداد  ناشن 

.317 دنتساوخ : ترضح  نآ  زا  هزجعم  هک  اهنآ  هب  ار  شردپ  نداد  ناشن 

.963 ترضح : نآ  ياعد  هب  نز  درم و  هدیبسچ  تسد  ندش  ادج 

.962 ترضح : نآ  دورو  اب  رامیب  بت  ندش  عطق 

.954 دجسم : نوتس  زا  زوم  روگنا و  ندروآ  نوریب 

.964 وا : تکاله  هریوج و  نبا  هرابرد  ترضح  نآ  نیرفن 

.958 تشگنا : اب  یطخ  ندیشک  اب  بآ  يا  همشچ  ندیشوج 

.956: ترضح نآ  ماهبا  تشگنا  زا  بآ  ندیماشآ 

.318 تداهش : زا  دعب  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرک  وگتفگ 

.971 قشمد : رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نتفگ  نخس 

.328 دومن : هاگآ  ترضح  نآ  ندش  هتشک  زا  ار  میهاربا  یحو  قیرط  زا  ادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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877 ص :

.328 مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  يارب  میهاربا  هلان  مغ و  هودنا و 

.328 لیعامسا : حبذ  اب  ترضح  نآ  تبیصم  رد  میهاربا  هآ  زوس و  نتفرگ  ضوع 

.953 ترضح : نآ  تداهش  زا  لیئربج  ندادربخ 

.953: ترضح نآ  لتاق  رب  لیئربج  نیرفن  نعل و 

.323 دنداد : یم  يرادلد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تبیصم  رد  ار  ربمایپ  ناگتشرف 

.324 دیسوب : یم  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يولگ  یناشیپ و  دایز  ربمایپ 

.323 ترضح : نآ  لتاق  رب  ادخ  لوسر  نیرفن 

.967 تسا : رتگرزب  همه  زا  شمرج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق 

.967 ترضح : نآ  تداهش  ربخ  ندینش  ماگنه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نتسیرگ 

.959 راگدرورپ : يوس  هب  نتفر  ای  نمشد  عفد  ایند و  نیب  ندش  ّریخم 

× × ×

ج2 ص514. هّکم : رب  البرک  نیمز  نتشاد  تلیضف 

ج 2 ص 513. هدش : هدیزگرب  نما  مرح  ناونع  هب  هبعک  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه   24

ج2 ص513. تسا : تشهب  ياه  نکسم  نیرتهب  زا 

ج2 ص513. دشخرد : یم  یتشهب  ياهغاب  نایم  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف 

ج2 ص 516. دنهد : یم  هدژم  وا  هب  نامسآ  لها  رفس  يارب  ندش  هدامآ  ثاثا و  هّیهت  ماگنه 

ج 2 ص516. دنتسرف : دورد  وا  رب  هک  دیامرف  لّکوم  وا  رب  یناوارف  ناگتشرف  ادخ  دور  نوریب  هک  هناخ  برد  زا 

ج 2 ص 517. دراد : ادخ  هار  رد  داهج  شاداپ  دراد  یم  رب  هک  یماگ  ره 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ج 2 ص 517. دراد : داهج  هرمع و  ّجح و  رازه  شاداپ  ترضح  نآ  مرح  رد  زامن  تعکر  ره 

ج 2 ص 309. دوش : هدروآرب  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  تساوخرد  یتجاح 

.309: دزرمآ یم  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ادخ 

ج2 ص 519. دنک : یم  تمحر  رظن  وا  هب  ادخ 

325 دننک : اعد  وا  يارب  مالسلا  مهیلع  همطاف  نینموملاریما و  ادخ و  لوسر 

325 تسا : هدومن  اعد  ترضح  نآ  ناگدننک  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنک یم  رظن  دوخ  نیرئاز  هب  شرع  تسار  فرط  رد  ترضح  نآ 

.325 دنتسه : نیمز  زا  رتشیب  نامسآ  رد  ترضح  نآ  راّوز  يارب  ناگدننک  اعد 

.599 دنیآ : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  لابقتسا  هب  ناگتشرف 

.325 دننک : یم  هحفاصم  اهنآ  اب  ناگتشرف 

.519 تسادخ : لوسر  ترایز  ترضح  نآ  ترایز 

ج 2 ص 515. تسا : هدرمشرب  ّجح  دون  ات  دوخ  ّجح  کی  ترضح  نآ  ترایز  باوث  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.599 دننک : هقردب  ار  وا  ناگتشرف  عادو  ماگنه 

ج 2 ص 517. دننک : رافغتسا  وا  يارب  هدش و  هارمه  وا  اب  ناگتشرف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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878 ص :

ج 2 ص 517. دش : هدیزرمآ  تناهانگ  وت ، لاحب  اشوخ  دهد : ادن  يدانم 

ج2 ص517. دنسیونب : وا  يارب  ار  شباوث  دنیامن و  سیدقت  حیبست و  دننامب و  شا  هناخ  برد  ناگتشرف  دوش  دراو  شلزنم  هب  یتقو 

.951 دوش : یمن  باسح  رئاز  رمع  زا  ترایز  ياهزور 

ج 2 ص 518. دننامب : تمایق  ات  شربق  رانک  ناگتشرف  دور  ایند  زا  یتقو 

ج 2 ص 520. دوش : ناسآ  وا  رب  تمایق  زور  فقاوم  گرم و  تارکس 

.325 دنک : هحفاصم  وا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمایق  يادرف 

ج 2 ص 512. دنک : تشهب  دراو  دهد و  تاجن  اه  یتخس  زا  دنک و  ترایز  تمایق  رد  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.325 دوش : رشحم  دراو  هانگ  نودب 

.309 دنریذپب : راکهنگ  داتفه  دروم  رد  ار  وا  تعافش 

ج 2 ص ص 518. دوش : شا  هداوناخ  وا و  لاح  لماش  یهلا  هژیو  شزرمآ  ششخب و 

.325 درک : اهر  دیابن  سرت  دوجو  رطاخ  هب  ار  ترضح  نآ  ترایز 

شتداهش ضوع 

.951 ترضح : نآ  هّیرذ  رد  ار  تماما  ادخ 

.951 ترضح : نآ  تبرت  رد  ار  افش 

.951 داد : رارق  ترضح  نآ  ربق  دزن  ار  اعد  تباجا 

× × ×

.308 دوب : هدش  هتشون  تیب  ود  نآ  رب  دش و  ادیپ  البرک  رد  هک  یگنر  خرس  ّرد 

.308 دوب : هدش  هتشاگن  یعیبط  روطب  نآ  رب  گنر  خرس  تاملک  هک  یگنس 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  لئاضف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.982 ترضح : نآ  ردام  وناب  رهش  جاودزا  هّصق 

.983 ترضح : نآ  تماما  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ّصن 

.337 نیدباعلا :» نیز   » هب ترضح  نآ  ندش  بقلم  ببس 

.981 داّجس : هب  ترضح  نآ  يراذگمان  ّتلع 

.331 ، 350 دناوخ : یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد 

.350 ، 989 دیزرل : یم  شندب  ءاضعا  نوگرگد و  شگنر  داتسیا  یم  هک  زامن  هب 

.350 زامن : لاح  رد  شکرابم  هناش  زا  ءادر  نداتفا  هب  یهّجوت  یب 

.347 هدجس : لاح  رد  هناخ  نتفرگ  شتآ  هب  ییانتعا  یب 

.336 زامن : ندرکن  اهر  هاچ و  رد  دنزرف  نداتفا  هب  یئانتعا  یب 

.337 زامن : لاح  رد  دوب  هدش  رهاظ  اهدژا  تروصب  هک  سیلبا  رازآ  هب  یهّجوت  یب 

.985 دنتفگ : یم  حیبست  فارطا  خولک  تخرد و  ترضح  نآ  حیبست  اب 

.991 نابایب : رد  ترضح  نآ  بش  همین  زاین  زار و 

.976 راگدرورپ : ياهتمعن  رکش  يادا  زا  ترضح  نآ  زجع  راهظا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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879 ص :

.979  ، 990 دوب : وا  ياه  هتساوخ  میلست  تشادن و  يداهنشیپ  ادخ  رب  هاگچیه 

.994 درک : یم  اعد  هعیش  ناراک  هنگ  يارب  هبترم  دص  زور  هنابش 

× × ×

.981 مالسلا : هیلع  داّجس  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  فیصوت 

.335 مالسلا : امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  شّدج  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فیصوت 

.350 ترضح : نآ  تالاح  هرابرد  ترضح  نآ  زینک  فیصوت 

.997 ترضح : نآ  هرابرد  يرهز  راتفگ 

.331 درک : یم  یتسرپرس  ار  هنیدم  ناتسدیهت  زا  هداوناخ  دص 

.331 دنتشاد : روضح  ریگ  نیمز  صاخشا  ارقف و  شا  هرفس  رس  رب 

.350 درک : یم  تمحرم  ارقف  هب  دنک  لیم  اذغ  هکنآ  زا  شیپ 

.334 دیمان : یم  ردام  ار  وا  هک  ینز  اب  ترضح  نآ  ندشن  اذغ  مه  ّتلع 

.331  ، 350 تفرگ : یم  شود  هب  ارقف  يارب  رانید  مهرد و  ماعط و  کیرات  ياهبش 

.350 درک : یم  کمک  اهنآ  هب  تفر و  یم  ارقف  هناخ  برد  سانشان  روطب 

.988 دنک : تمدخ  اهنآ  هب  ات  درک  یم  ترفاسم  سانشان  دارفا  اب 

.332 دز : یم  رانک  دوب  هار  نیب  هک  ار  یگنس  هراپ  شکرابم  تسد  اب 

.973 تفگ : ازسان  ناشیا  هب  هک  نسحلا  نب  نسح  هب  ترضح  نآ  هناراوگرزب  خساپ 

.987 دادن : باوج  دز و  ادص  راب  ود  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمالغ 

.349 دوب : هدز  یقالش  ار  وا  هک  یمالغ  زا  صاصق  ياضاقت 

.974 دوب : هدرک  هیبنت  ار  وا  هک  یفّلختم  مالغ  زا  صاصق  تساوخرد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.346 دومن : حورجم  ار  ترضح  نآ  تروص  هک  يزینک  ندرک  دازآ  ندیشخب و 

.993 دش : ترضح  نآ  نادنزرف  زا  یکی  لتق  ثعاب  هک  یمالغ  ندرک  دازآ  ندیشخب و 

.992 هام : رخآ  بش  رد  اهنآ  ندرک  دازآ  ناضمر و  هام  رد  شنامالغ  اب  ترضح  نآ  راتفر  تیفیک 

× × ×

.345 ترضح : نآ  ياعد  هب  ناراب  ندمآ 

.984 ترضح : نآ  ياعد  هب  هّیبلاو  هبابح  ندش  ناوج 

.996 ترضح : نآ  ياعد  هب  نادنز  زا  قدزرف  ندش  دازآ 

.995 کلملادبع : هب  نآ  نداد  ناشن  ترضح و  نآ  ياعد  هب  ّرُد  زا  ءادر  ندش  رپ 

.338 دوسألا : رجح  بصن 

.339 دوب : هدیبسچ  مه  هب  رجح  يور  رب  هک  یتسد  ود  ندرک  ادج 

.340 دروآ : یم  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ییایاده  هک  یخلب  درم  هّصق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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880 ص :

.340 یخلب : نز  هب  حور  ندنادرگرب  روتسد 

.344 رمع : نب  هَّللا  دبع  هب  ار  ربمایپ  سنوی  نداد  ناشن 

.341 شناتسود : زا  یکی  هب  نومیم  سرخ و  تروص  هب  ار  نیفلاخم  نداد  ناشن 

.986 تفرگ : نابایب  رد  ار  ترضح  نآ  هار  رس  هک  ار  ینزهار  ریش  ندیرد 

.342 اضف : هب  ترضح  نآ  ندرک  زاورپ 

.975 دوب : هدید  يرهز  هک  یباوخ  زا  ترضح  نآ  نداد  ربخ 

.343: شناتسود يارب  اهکشجنگ  تاملک  همجرت 

.555 مدرم : اب  ترشاعم  دروم  رد  يرهز  هب  ترضح  نآ  راتفگ 

.334 داد : یم  هقدص  وا  هب  هک  يریقف  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

.350 شناد : ملع و  ناگدنیوج  تلیضف  رد  ترضح  نآ  مالک 

.350 مراد : تسود  ادخ  رطاخب  ار  امش  تفگ  هک  یسک  هب  ترضح  نآ  مالک 

.343 نیعولطلا : نیب  باوخ  تّمذم  رد  ترضح  نآ  مالک 

.977 دننک : یم  هبلاطم  ناسنا  زا  هک  يراکبلط  تشه  دروم  رد  ترضح  نآ  مالک 

.348 زامن : هرابرد  ییاهشسرپ  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.350 دومن : یم  ار  هیرگ  ندرک  مک  تساوخرد  هک  یسک  هب  ترضح  نآ  خساپ 

.350 شراوگرزب : ردپ  بئاصم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ینالوط  هیرگ 

مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  لئاضف 

.1000 ترضح : نآ  ردام  هراشا  اب  هتسکش  راوید  ندرکن  طوقس 

.1000 دوبن : شیارب  يریظن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادناخ  رد  هک  يا  هقیدص  يوناب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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× × ×

.353 ترضح : نآ  فاصوا  هابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  راتفگ 

.354 ترضح : نآ  هرابرد  هرصب  لها  هیقف  هداتق ، راتفگ 

.352 ترضح : نآ  قالخا  هرابرد  ماش  لها  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  زا  یکی  راتفگ 

.999 دش : یم  رضاح  ترضح  نآ  هسلج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شناد  تحاصف و  رطاخب  هک  یماش  ناوج 

.352 دومن : تناها  ترضح  نآ  هب  هک  ینارصن  يدرم  خساپ 

.1010 ارقف : نیب  رانید  رازه  تشه  میسقت  ناگدرب و  ندرک  دازآ 

.358 درک : مالسلا  هیلع  ماما  هب  ّتبحم  راهظا  شدیاقع  نایب  اب  هک  يدرمریپ 

.356 درک : مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبحم  راهظا  شندمآ  هدایپ  اب  ناسارخ  زا  هک  يدرم 

.1009 دید : یمن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  انیبان  نوراهوبا  زج 

× × ×

هب رگید  ملاوع  نیمز و  توکلم  نداد  ناشن 
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881 ص :

.361 رباج :

.998 نآ : رب  تسد  ندیشک  اب  ریصب  وبا  يانیبان  نامشچ  ندش  انیب 

.999 دوب : هدیدرگ  حور  ضبق  هک  یناوج  هب  حور  ندنادرگرب  روتسد 

.1008 دوب : هدرک  مورحم  دوخ  لاوما  زا  ار  شدنزرف  هک  گرم ، زا  سپ  یبصان  يردپ  ندرک  رضاح 

.355 سکعلاب : مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  تروص  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نداد  لکش  رییغت 

.1002 ترضح : نآ  ياعد  هب  هیبلاو  هبابح  ندش  ناوج 

.1009 شناتسود : زا  یکی  گرم  زا  نداد  ربخ 

× × ×

.360 دومن : میلعت  رباج  هب  ثیدح  رازه  داتفه 

.1012 ناشیا : ملع  دروم  رد  وا  ياهشسرپ  ترضح و  نآ  دزن  سایلا  ندش  رهاظ 

.1016 دناد : یم  مالسلا  هیلع  ماما  ار  رضخ  یسوم و  زا  کی  ره  شسرپ  خساپ 

.354 دمص : هملک  زا  نید  مالسا و  دیحوت و  رشن 

.351 شسرپ : رازه  یس  هب  خساپ 

.1006 مدرم : لکشم  لئاسم  زا  هلأسم  رازه  خساپ 

.1011 دیدرک :؟ حبص  هنوگچ  درک  ضرع  هک  یسک  شسرپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.355 نآ : هناگتفه  لحارم  تفرعم و  يانعم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

.1001 يرادنید : لمعلا  روتسد  دیاقع و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

.362 ینمشد : یتسود و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

.1007 دید : دندوب  هدشن  دلوتم  زونه  هک  ینادنزرف  ردپ و  دوخ و  مان  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هک  يا  هفیحص  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.1015 ینایرس : هجهل  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تاجانم 

.1013 دوخ : نایعیش  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد 

.1018 مالسلا : هیلع  ماما  زا  هظعوم 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  لئاضف 

.374 تایآ : زا  یضعب  رارکت  زامن و  رد  ترضح  نآ  تالاح 

.415 دوب : هداد  مانشد  ترضح  نآ  هب  هک  یسک  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر 

.1047 یهاوخرذع : يارب  وا  تشگزاب  ترضح و  نآ  يومع  یلع  نب  هَّللا  دبع  هتسیاشان  راتفر 

.1045 اهنآ : نیرفن  شردپ و  نادنزرف  هب  هطساو  اب  هنایفخم و  مالسلا  هیلع  ماما  ششخب 

.1021 دندروآ : یم  باسحب  مک  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  شردپ  باحصا  سارب  شزرمآ  بلط 

.411 دوب : هدیباوخ  راک  تقو  هک  یمالغ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر 

.372 ترضح : نآ  يارب  ار  ماّمح  ندرک  تولخ  نتفریذپن 

.371 دوب : هتخادرپ  نیغورد  ماهتا  هب  هک  يرانید  رازه  نتفریذپن 

.373 دیشخب : یم  ارقف  هب  تشاد  یم  تسود  هچنآ 

هب ار  یلوپ  هک  لبج  لها  زا  یکی  هصق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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882 ص :

.1046 دوب : هداد  هنیدم  رد  هناخ  ندیرخ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

.412 داد : رارق  دوخ  عیفش  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يدرمریپ  هانگ  شزرمآ 

.408 مالسلا : هیلع  ماما  ماغیپ  هطساوب  دیفر  نتفای  تاجن 

.392 مالسلا : هیلع  ماما  تخانش  بآ و  رد  ندز  اپ  تسد و 

× × ×

.1029 مالسلا : هیلع  ماما  ملع  یگنوگچ 

.1052 دشاب : یم  هاگآ  تسا  ترخآ  ایند و  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هب 

.1053 دشاب : یم  ربخاب  تسا  نانز  محر  نادرم و  بلص  رد  هچنآ  زا 

.1053 تسا : هاگآ  نابایب  ياهگیر  همه  دادعت  زا 

.1029 دومن : ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  روتسد  هب  رضخ  هک  یشسرپ  هب  خساپ 

.375 ثیدح : رازه  هدزناش  هب  خساپ 

.377 هَّللا : هملک  ریسفت 

.1026 نآ : ندشن  یعرش  حبذ  رطاخب  تشوگ  تمرح  زا  نداد  ربخ 

.1034 نآ : زا  ندومن  یهن  شردام و  هب  تبسن  مزهم  نبا  میهاربا  یتشرد  ییوخدنت و  زا  نداد  ربخ 

.1035 نآ : هب  يافو  دوب و  هداد  یماش  درم  هب  ریصبوبا  هک  تشهب  هدعو  زا  نداد  ربخ 

رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يدادعت  هب  امرخ  ددع  تشه  ندرک  تیانع  و  دوب ، هدید  ریدس  هک  یباوخ  زا  نداد  ربخ 
.1033 دوب : هدرک  تمحرم  وا  هب  باوخ 

.1048 دوب : هدرک  دوخ  يومع  رسپ  هب  ریثک  نبا  دواد  هک  یناسحا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  يدونشخ  راهظا 

دوخ یناوتان  زجع و  هرابرد  یناهنپ  هک  یناسک  يارب  دراد  نآرق  لـثم  ندروآ  زا  مدرم  یناوتاـن  زا  تیاـکح  هک  يا  هیآ  ندرک  تئارق 
.1042 دندرک : یم  وگتفگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.1031 درمش : یم  بیجع  رقاب  ماما  زا  ار  ادخ  لوسر  مالک  لقن  هک  یسک  يارب  دنوادخ  زا  یمالک  لقن 

× × ×

.1019 هناخ : ندز  شتآ  زا  دعب  شتآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نتفر  هار 

.1041 دندیدرگ : طولخم  مهاب  دندش و  هدیرب  رس  مالسلا  هیلع  ماما  روتسدب  هک  هدنرپ  راهچ  ندرک  هدنز 

.407 دزاس : یم  هنوراو  نآ  لها  رب  ار  نیمز  دهاوخب  رگا 

.407 مالسلا : هیلع  ماما  مشخ  رثا  رب  هایس  يداب  ندیزو 

.1025 راکتنایخ : نز  رب  گنس  شراب 

.1027 دوب : هتفرگ  رارق  يزینک  نداتسرف  يارب  دنه  هاشداپ  دامتعا  دروم  هک  شبحاص  تنایخ  زا  نداد  ربخ  نیتسوپ و  ندرک  ملکت 

.1023 داد : امرخ  دش و  زبس  رس  ًاروف  تخیر  نآ  رب  ناهد  بآ  تشاک و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  ییامرخ  هناد 

.1040 درک : ادیپ  هزات  بطر  گرب و  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  هب  هک  امرخ  هدیکشخ  تخرد 

.1038 دوب : نآ  لصف  ریغ  رد  يزبس  رانا  روگنا و  هشوخ  کی  نآ  رد  هک  یتخرد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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883 ص :

.1024 مالسلا : هیلع  ماما  هراشا  هب  هوک  تکرح 

.1036 ترضح : نآ  ياپ  هراشا  اب  نیمز  زا  الط  شمش  ندش  جراخ 

.398 دوب : رت  نیریش  لسع  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  یبآ  نداد  ناشن  ایرد و  رعق  نتفاکش 

.1037 ترضح : نآ  ياپ  هراشا  هب  دوب  هرقن  زا  ییاه  یتشک  نآ  رد  هک  ایرد  ندش  رادیدپ 

.1040 گس : تروص  هب  دناوخ  رحاس  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یبارعا  نداد  لکش  رییغت 

ص623. دوب : هدش  یشومارف  راچد  هک  یسک  شناد  ملع و  تشگزاب 

.1023 يدبع : رسمه  حور  ضبق  رد  نتخادنا  ریخأت  لاس  تسیب 

.1050 هعامس : هب  ار  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نداد  ناشن 

.395 ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  هرانم  ندرب  الاب 

.396 دیشروخ : رد  فرصت 

.397 امرخ : يا  هشوخ  ندروآ  شناردپ و  اب  تاقالم  نتفر و  الاب 

.409 مالسلا : هیلع  ماما  تیانع  یّقر و  دواد  رفس  يارجام 

.1043 رونت : شتآ  رد  یّکم  نوراه  نتخوسن 

× × ×

ج 2 ص 623. مالسلا : مهیلعراهطا  هّمئا  یفرعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راعشا 

ج 2 ص 624. یگدنب : قیرط  لیصحت  دروم  رد  يرصب  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنپ  هظعوم و 

ج 2 ص 627. قح : هار  ناگدنیوج  يارب  يرصب  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هناگ  ُهن  تاشرافس 

.410 دنک : ضوع  يدنمتورث  اب  ار  دوخ  ياج  تساوخ  یم  هک  یمالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تحیصن 

.1051 دوخ : نایعیش  يارب  اعد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.383 ّتبحم : رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

.1030 ءایبنا : ثاریم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

ج 2 ص 629. مالسلا : هیلع  ماما  زردنا  دنپ و 

.376 نیسپاو : تاظحل  رد  زامن  ندرمشن  کبس  هب  تبسن  ترضح  نآ  شرافس 

ج 2 ص 622. ترضح : نآ  ياثر  رد  یلجع  هریره  وبا  هدورس 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  لئاضف 

.1055 مالسلا : امهیلعرفعج  نب  یسوم  شدنزرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فیصوت 

.417 مالسلا : امهیلعرفعج  نب  یسوم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتسود  تبحم و  تدش 

.1061 تفگ : یم  ازسان  ترضح  نآ  هب  هک  يرَمُع  اب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  راتفر 

.1063 داتسرف : یم  هیده  رانید  هسیک  کی  دیسر  یم  وا  هب  دنیآ  شوخان  يربخ  هک  یسک  زا 

.427 هنمؤم : هطیطش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تیانع 

.422 وا : اب  نیطقی  نب  یلع  راتفر  لاّمج و  میهاربا  هصق 

× × ×

.430 ترضح : نآ  ناوارف  تاجانم  ینالوط و  ياه  هدجس 

.431 نادنز : تولخ  رد  وا  ياهتدابع  مالسلا و  هیلع  ماما  تالاح 

.432 دیزگرب : ار  نادنز  شنایعیش  تاجن  يارب  شیوخ و  رایتخا  هب 

× × ×

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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884 ص :

.416 هراوهگ : رد  جاّرس  بوقعی  رتخد  مان  زا  نداد  ربخ 

.1057  ، 1064 یکدوک : رد  هفینحوبا  شسرپ  هب  خساپ 

.1055 یکدوک : رد  دسرپب  هکنآ  زا  شیپ  ناقلش  یسیع  شسرپ  هب  خساپ 

.1059 هداوناخ : کی  دارفا  گرم  نامز  زا  ندادربخ 

.1060 درک : یم  تبحص  ینیچ  هجهل  نابز و  هب  هک  یسک  اب  ترضح  نآ  ندرک  مّلکت 

.1062 ناشیا : هجهل  هب  یشبح  نامالغ  اب  ترضح  نآ  ندرک  ملکت 

.1067 وا : تیاده  ملاس و  نب  ماشه  ّریحت  زا  ندوب  هاگآ 

.1056 شتآ : رد  نتسشن  اب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ياعدا  ندرک  لطاب 

.418 دوب : هتشگرب  تشپ  هب  هک  ینز  تروص  ندنادرگرب 

.419 رگنوسفا : درم  ندیرد  يارب  ریش  تروص  ندرک  هدنز 

.420 ترضح : نآ  زا  اعد  تساوخرد  مالسلا و  هیلع  ماما  يارب  ریش  ینتورف 

.1065: دندش دراو  ترضح  نآ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  نتشک  يارب  هک  یگنرف  يا  هّدع  نداتفا  كاخ  رب 

.425 رون : زا  يا  هبرح  اب  نتشگزاب  نامسآ و  رد  نتفر  الاب 

.426 مالسلا : هیلع  ماما  رما  زا  نآ  تعاطا  زور و  بش و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  فرصت 

.1070 هعامس : هب  تافو  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نداد  ناشن 

.421 مالسلا : هیلع  ماما  تیانع  هب  ربا  رب  ندش  راوس  یناقلاط و  حلاص  نب  ّیلع  نایرج 

.426 مالسلا : هیلع  ماما  زاجعا  اب  فلتخم  ياه  هاگترایز  هب  ناّبت  دمحا  ندرک  ریس 

.428 مالسلا : هیلع  ماما  زا  ناوارف  تامارک  ندید  یخلب و  قیقش  هصق 

.1073 نآ : زا  رتشیب  زا  وا  یناوتان  داّمح و  يارب  جح  رفس  هاجنپ  تساوخرد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2068 

http://www.ghaemiyeh.com


× × ×

.1066 وا : ندروآ  مالسا  ینارصن و  کی  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يوگتفگ 

.1068 شناتسود : زا  یکی  تفرعم  مهف و  دایدزا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  همان 

.1058 دومن : ناتسود  زا  یکی  میلعت  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ياعد 

.429 تیالو : تمعن  ظفح  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

.1069 یهلا : هاگرد  زا  تجاح  بلط  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

ج 2 ص 667. تسا : بّرجم  تجاح  ندمآرب  رد  هک  يراعشا 

.668 شنادنزرف : هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شرافس 

ج 2 ص 668. هَّللا :) هنعل   ) دیشرلا نوراه  هب  ترضح  نآ  رصتخم  زردنا  دنپ و 

ج 2 ص 665. مالسلا : هیلع  مظاک  ماما  حدم  رد  یقابلادبع  راعشا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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885 ص :

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  لئاضف 

.1075 دوش : ّدلوتم  وا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تشاد  یگتسیاش  هک  يزینک 

.433 435 ترضح : نآ  تماما  رب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّصن 

.1076 هدیسر : نیمز  نامسآ و  لها  رب  ترضح  نآ  دوجو  تاکرب  لزا  زور  زا 

.439 ترضح : نآ  هب  تبسن  ناگتشرف  مارتحا  بدا و 

.1076 تسا : رترب  لسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  ره  زا  ترضح  نآ  هب  فراع 

× × ×

.1094 ترضح : نآ  یقالخا  ياه  یگژیو 

.445 تسا : فوؤر  ترضح  نآ  باقلا  زا 

.448 ترضح : نآ  يدرمناوج  توتف و 

.449 مدرم : يارب  ار  دوخ  لاوما  مامت  ندرک  میسقت 

 . 436 دوخ : هرهچ  ندرک  ناهنپو  مالسلا  هیلع  ماما  ششخب 

.434 لبعد : هب  دوخ  نهاریپ  ششخب 

.450 تسشن : یم  هرفس  کی  رس  رب  نارکون  هایس و  نامالغ  اب 

.447 ماّمح : رد  یصخش  ندرک  هسیک  ندرک و  کمک 

.442 شناتسود : زا  یکی  عییشت  مسارم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  روضح 

.444 درک : یم  ییوگدب  هعیش  زا  هک  یقفانم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

× × ×

.1097 دوب : ترضح  نآ  دزن  وا  يایصوا  همه  ادخ و  لوسر  شناد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.446 هلأسم : رازه  هدجیه  خساپ 

.1090 اهشسرپ : ندومن  هضرع  زا  شیپ  یفقاو  يدرم  ياه  شسرپ  خساپ 

.438 نآ : راهظا  زا  شیپ  هّیفقاو  زا  يدرم  لئاسم  خساپ 

1089 درک : تعاطا  دیاب  تسا  يرـشب  ام  لثم  هک  یـصخش  زا  ایآ  هک  دوب  هدـنارذگ  لد  رد  هک  یـصخش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  خـساپ 
.1079

.1078 دسرپب : دوب  هدرک  تین  هک  نآرق  زا  هیآ  هس  هرابرد  شسرپ  هس  خساپ 

.1096 هَّللا : هجو  ریسفت  دیحوت و  رد  ترضح  نآ  شیامرف 

.1081 دوب : هدومرف  میلعت  وا  ياوادم  يارب  باوخ  رد  هچنآ  زا  نداد  ربخ 

.1092 دوب : هدومرف  میلعت  اود  دروم  رد  طابسأ  نب  یلع  هب  هچنآ  زا  نداد  ربخ 

.1091 داد : خر  شیارب  نآ  زا  سپ  هک  ییاهنایرج  یصخش و  ندرم  زا  نداد  ربخ 

.1088 تشاد : یماو  رورغ  هب  ار  یطنزب  هک  يرکف  زا  نداد  ربخ 

.453 دش : دهاوخ  دراو  شفیرش  ربق  هب  هک  یبئاصم  زا  نداد  ربخ 

.1080 دیوگب : شا  يراتفرگ  زا  هکنآ  زا  شیپ  یهدب ، تخادرپ  هدعو 

وا هب  باوخ  رد  ادخ  لوسر  هک  ییاهامرخ  دادعت  هب  امرخ  هناد  هدجیه  ندرک  تیانع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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886 ص :

.1087 دندوب : هدرک  تمحرم 

.1092 داد : ناشن  وا  هب  شا  هناخ  رابنا  نایم  رد  ار  هتفر  تقرس  يایاده  لاوما و 

.1085 تفرگ : افش  دروخ  یضیرم  ره  نآ  ماداب  زا  تشاک و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماداب  تخرد 

.453 ترضح : نآ  هّبج  زا  يا  هعطق  تکرب  هب  زینک  مشچ  ندرک  ادیپ  افش 

.437 دش :  یم  هتخیر  شکرابم  تسد  رب  هک  ار  ییاهبآ  الط  هب  ندرک  لیدبت 

.1077 ترضح : نآ  هراشا  اب  نیمز  زا  الط  شمش  ندمآ  نوریب 

.452 تسد : ندرب  الاب  اب  یناشفا  رون 

.1086 رگید : ياهوم  نایم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهوم  ندرک  ادج 

.1093 وا : ّتلذ  يارب  ترضح  نآ  ياعد  نومأم و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  مشخ 

.1082 دش : راکشآ  ربق  رفح  ماگنه  دوب ، هدومرف  تلصابا  هب  ترضح  نآ  هچنآ 

× × ×

.1082 نومأم : طّسوت  ترضح  نآ  ندش  مومسم  ّتیفیک 

.451 مالسلا : هیلع  اضر  ترضح  اب  ترواجم  تلیضف 

.453 ترضح : نآ  ترایز  تلیضف 

.451 ترضح : نآ  رئاز  زا  هودنا  مغ و  ندش  فرطرب 

× × ×

.453 درک : هدهاشم  نآ  زا  هک  یتاکرب  لبعد و  هدیصق 

.455 456 ترضح : نآ  حدم  رد  ساونوبا  راعشا 

ج 2 ص 701. ساون : یبا  راعشا  سیمخت 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ج 1 ص 638. ترضح : نآ  حدم  رد  داّبع  نب  بحاص  راعشا 

ج 1 ص 640. هاش : نیّدلارصان  یسراف  راعشا 

.455 ترضح : نآ  حدم  رد  ناهام  نب  ّیلع  راتفگ 

.1094 مالسلا : هیلع  اضر  ترضح  ياثر  رد  يراعشا 

.1018 زردنا : دنپ و  رد  ترضح  نآ  راعشا 

.1099 ترضح : نآ  زا  دنمدوس  يزردنا  دنپ و 

.458 ترشاعم : دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تاشرافس 

× × ×

مالسلا هیلع  هّمئألا  داوج  ترضح  لئاضف 

.1101 1109 ربمایپ : تلاسر  راگدرورپ و  یگناگی  هب  دولوم  نداد  یهاوگ 

.468 تسا : هتفاین  دلوت  ترضح  نآ  زا  رت  تکرب  اب  يدولوم  مالسا  رد 

.1111 وا : ینابنج  هراوهگ  شدنزرف و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ّتبحم  تّدش 

.470 1110 مالسلا : هیلع  داوج  ماما  تماما  رب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  صن 

.1111 میرم : نب  یسیع  نارمع و  نب  یسوم  هب  ار  شدنزرف  اضر  ترضح  هیبشت 

.461 1113 نادنواشیوخ : دروم  رد  ناسحا  هب  شرافس  شدنزرف و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  همان 

ربارب رد  ناسانش  هفایق  ینتورف  عضاوت و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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887 ص :

.1100467 ناشیا : فیصوت  رد  اهنآ  راتفگ  ترضح و  نآ 

.467 1100 شیوخ : یفّرعم  يارب  یگلاس  ود  رد  مالسلا  هیلع  ماما  حیصف  اویش و  هبطخ 

.463: یگلاس راهچ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانمشد  زا  يریگ  ماقتنا  يوزرآ  مالسلا و  هیلع  ماما  هشیدنا  رکف و 

.462 ناشیا : هدنیآ  نطاب و  رهاظ و  هب  نامدرم و  باسنا  هب  ترضح  نآ  ملع 

.471 دنادب : ار  هلجد  بآ  رادقم  ترضح  نآ  تشادن  رواب  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لدتسم  خساپ 

.459 وا : روبع  ماگنه  رد  نومأم  هب  ترضح  نآ  عطاق  خساپ 

.459 دوب : هدرک  ناهنپ  شتسد  رد  نومأم  هچنآ  زا  نداد  ربخ 

.464 هلأسم : رازه  یس  خساپ 

.1106 دننک : راهظا  هکنآ  زا  شیپ  دنتشاد ، تین  رد  هک  یشسرپ  ود  هب  خساپ 

.1102 دسرپب : هکنآ  زا  شیپ  مثکا  نب  ییحی  لاؤس  هب  خساپ 

.472 داد : لیکشت  وا  هلأسم  يارب  هک  یعورف  مثکا و  نب  ییحی  لاؤس  هب  خسساپ 

.1108 یکدوک : رد  تماما  ققحت  رب  مالسلا  هیلع  ماما  لالدتسا 

.465 1102 ترضح : نآ  تماما  رب  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  رد  اصع  نداد  یهاوگ 

.469 گنر : هزادنا و  تهج  زا  شیوخ  دوجو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  فّرصت 

.460 ترضح : نآ  نینزان  دوجو  رب  اهریشمش  نتشادن  ریثأت 

.475 رگیدکی : هب  نآ  فرط  ود  نتسویپ  اب  هلجد  زا  روبع 

.1103 همرکم : هکم  هفوک و  دجسم  هب  ار  یماش  درم  نداد  ریس 

.1103 نادنز : زا  ار  یماش  درم  نداد  ییاهر 

.1104 ترضح : نآ  دزن  دوخ  ناپوچ  زا  يدنفسوگ  تیاکش 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.1107 تسدیهت : هب  نآ  ششخب  كاخ و  نایم  زا  الط  شمش  ندروآ  نوریب 

.474 هرقن : هب  نوتیز  ياهگرب  ندرک  لیدبت 

.466 ترضح : نآ  تسد  تکرب  هب  انیبان  نامشچ  نتفای  افش 

.1105 دنک : تاقالم  ار  شا  هدش  توف  ردپ  هک  نآ  يارب  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لمعلا  روتسد 

.1112 نیمز : نتفرگ  مارآ  هلزلز و  عفد  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  لمعلا  روتسد 

× × ×

.1111 شدنزرف : تداهش  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نداد  ربخ 

.467 مصتعم : رابجا  هب  دولآ  رهز  تبرش  ندیماشآ 

.1114 رایزهم : نب  ّیلع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان 

.722 ابیز : رصتخم و  يزردنا  هظعوم و 

× × ×

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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888 ص :

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  لئاضف 

.495 تماما : لاقتنا  ماگنه  ادخ  يارب  رتشیب  عضاوت  ساسحا 

.483 ترضح : نآ  ماقم  نأش و  دروم  رد  یحیسم  کی  فارتعا 

.490 مالسلا : هیلع  ماما  ياعد  هب  یحیسم  کی  ییوج  كربت 

.490: مالسلا هیلع  ماما  بیغ  ملع  هب  یحیسم  کی  فارتعا 

.494 مالسلا : هیلع  ماما  بیغ  ملع  هب  وا  فارتعا  یناهفصا و  ندش  هعیش  ّتلع 

.486 495 شردپ : تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.482 دش : دهاوخ  ناملسم  يدنزرف  ياراد  هک  ینارصن  کی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.483 يرگید : ندروآ  مالسا  شونأ و  نادنزرف  زا  یکی  ندرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.1119 لّکوتم : ندش  هتشک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ندادربخ 

.1126 وا : هدنیآ  زا  نداد  ربخ  رفعج و  تدالو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ندوبن  دونشخ 

.493 دندوب : زجاع  نآ  زا  ناگمه  هک  یشسرپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.488 اّلصم : ریز  نآ  نداد  رارق  اب  هتشون  نییاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.478 دنتشاذگ : دوخ  كرابم  ناهد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هزیرگنس  ندیکم  اب  تغل  هس  داتفه و  نتخومآ 

.477 کیلاعص : ناخ  رد  دیعس  نب  حلاص  هب  ابیز  زبسرس و  یغاب  نداد  ناشن 

.1121 دیرد : ار  زاب  هدبعش  دش و  رهاظ  يریش  تروص  هب  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  هب  هک  يریش  ریوصت 

.1117 دندش : خرس  يالط  همه  درک و  تیانع  مشاهوبا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  گیر  یتشم 

.1118 مشاهوبا : هب  نآ  ندرک  تیانع  نیمز و  زا  هرقن  شمش  ندرک  ادج 

.481 یئالط : يا  هدنرپ  ندروآ  اوه و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نتفر  الاب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.1125 فلع : بآ و  یب  يریوک  رد  بآ  همشچ  تخرد و  ندش  ادیپ 

.1123 ترضح : نآ  مارتحا  يارب  هتساوخان  رایتخا و  یب  اهبکرم  زا  ندش  هدایپ 

.1128 مالسلا : هیلع  ماما  دورو  يارب  هدرپ  ندز  رانک  داب و  ندیزو 

.487 مالسلا : هیلع  ماما  دورو  اب  اه  هدنرپ  ندش  تکاس 

.487 ترضح : نآ  دورو  اب  یگنج  ياهکبک  نتفرگ  مارآ 

.1116 مالسلا : هیلع  ماما  لباقم  رد  لکوتم  نامالغ  نداتفا  كاخ  هب 

.1116 لّکوتم : طّسوت  اهنآ  ندش  هتشک  زا  سپ  نامالغ  هدهاشم 

.1120 دننک : باترپ  هوک  يالاب  زا  ار  وا  دنتساوخ  یم  هک  یسک  تاجن 

.1124: دوب هدرک  تیانع  وا  هب  باوخ  رد  ادخ  لوسر  هک  يددع  هب  امرخ  هناد  جنپ  تسیب و  ندرک  تیانع 

ار و مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  ینارصن  کی  ندرک  ادیپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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889 ص :

.482 تازجعم : هدهاشم 

.1130 بسا : اب  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  مّلکت 

.1121 دوب : هتفر  ترضح  نآ  تدایع  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.1131 دوب : هدش  ترضح  نآ  نتشادنپ  ادخ  هسوسو  راچد  هک  حتف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ 

.1131 دروخب : يزیچ  دیابن  مالسلا  هیلع  ماما  تشادنپ  یم  هک  حتف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ 

.1131 راگدرورپ : فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.484 تشحو : سرت و  هنوگ  ره  زا  ینمیا  يارب  اعد 

.496 دوشن : دیماان  دناوخب  سک  ره  هک  مالسلا  هیلع  ماما  صوصخم  ياعد 

.479 مشاهوبا : بکرم  ندش  يوق  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

ج2 ص751. دوب : هداتفا  نادنز  هب  هک  یسک  تاجن  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دلُحت » نم  ای   » ياعد

.494 مالسلا : هیلع  ماما  يارب  ندرک  اعد  هدئاف 

.489 دسر : یم  وت  هب  باوج  هدب  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  طقف  اعد  يارب 

.1129 سلجم : ندرک  نوگرگد  نیعل و  لّکوتم  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راعشا 

ج2ص749. مالسلا : هیلع  يدهم  ترضحو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  ياثر  رد  يرمیص  راعشا 

× × ×

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لئاضف 

.512 مادنا : هرهچ و  رظن  زا  ترضح  نآ  فاصوا 

.509 دوب : هتفرگارف  يرون  ار  ترضح  نآ  رس  يالاب  هراومه 

.510 دوبن : يا  هیاس  ترضح  نآ  يارب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.502 نیسح : ندنار  رطاخب  قاحسا  نب  دمحا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یئانتعا  یب 

.1134 تشاد : ترضح  نآ  هب  يرگید  نامگ  هک  یسک  هب  نیریز  ربز  ياهسابل  نداد  ناشن 

.1145 نآ : ّتلع  درم و  نز و  ثرا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.1147 روهظ : ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تواضق  تیفیک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.1135 دسرپب : تساوخ  یم  هک  یسک  هب  نآرق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ 

.1137 1147 دنک : رکذ  دوب  هدرک  شومارف  هک  ار  یشسرپ  خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  ندومرف  موقرم 

.1137 مشچ : يارب  يا  همرس  نتخاس  روتسد 

.147 عبر : بت  هجلاعم  روتسد 

.1136 ناراب : ياعد  هیضق  رد  بهار  راک  ياشفا  اب  دیدرت  کش و  زا  ار  مدرم  ندروآ  نوریب 

.1132 1145 درک : روطخ  مشاهوبا  نهذ  رد  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.1140 ریخ : ياهراک  هب  وا  قیوشت  مشاهوبا و  ریمض  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.1142 عرقا : مانب  یصخش  یبلق  روطخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.1143 هراشا : هب  وا  ییوگخساپ  اب  یصخش  نطاب  زا  نداد  ربخ 

.507 وا : تیاده  نیکرشم و  زا  یکی  كرش  زا  نداد  ربخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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890 ص :

.508 وا : تیادهو  هالغ  زا  یکی  ّولغ  زا  ندادربخ 

.1168 قاحسا : نب  دمحا  تافو  زا  نداد  ربخ 

.1144 دیز : نب  ّیلع  زینک  تافو  زا  نداد  ربخ 

.1139 دوب : تماما  لئالد  زا  یکی  هک  هزیرگنس  رب  مالسلا  هیلع  ماما  ندز  رهم 

.1146 بآ : ندمآ  الاب  یکدوک و  رد  بآ  هاچ  رد  نداتفا 

.506 نامسآ : يوسب  مالسلا  هیلع  ماما  نتفر  الاب 

.511 ترضح : نآ  ندش  دیدپان  نیمز و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نتفر  نیئاپ 

.1133 دباوخب : تسار  فرطب  تسناوت  یمن  هک  یسک  عضو  نداد  رییغت 

.1132 مالسلا : هیلع  ماما  هراشا  اب  نیمز  زا  الط  شمش  ندش  جراخ 

.1132 مالسلا : هیلع  ماما  هراشا  اب  نیمز  زا  هرقن  شمش  ندش  جراخ 

.503 مالسلا : هیلع  ماما  تیانع  هب  انیبان  مصاع  نب  ّیلع  ندش  انیب 

.1141 مدآ :»...  ینب  نم  کبر  ذخأ  ذا  و   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.1140 يراکوکین : فورعم و  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.504 هَّللا : بزح  فاصوا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.1150 دوش : یمن  هدیشخب  هک  یناهانگ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 771. ترضح : نآ  هب  عجار  مدرم  تاقبط  هدیقع  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 772. یبلط : تسایر  يرگاشفا و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 772. لهاان : هیاسمه  ینعی  نکشرمک  تبیصم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 774. يزوت : هنیک  بضغ و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ج 2 ص 774. دنوادخ : رما  رد  ندیشیدنا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 774. لامعا : هجیتن  گرم و  ندوب  یناهگان  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 774. قح : اب  ندوب  مزالم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 775. تسین : يزیچ  نآ  قوف  هک  یتلصخ  ود  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج2ص775. عضاوت : درومرد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 775. ندومن : هظعوم  ّتیفیک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

ج 2 ص 776. ّتلذ : زا  يراددوخ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.1148 ءاّرماس : رد  شدوخ  فیرش  ربق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.1149 قح : ندومن  راکشآ  يارب  قح  تّجح  مایق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.513 نامز : ماما  روهظ  ات  هعیش  نزح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

.513 جرف : راظتنا  تلیضف  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

بلاطم دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تاشرافس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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891 ص :

.513 یقالخا :

.513 یمق :  هیوباب  نبا  هب  ترضح  نآ  همان 

.504 مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ياعد 

× × ×

هیلع هللا  تاولص  نامز  ماما  ترضح  لئاضف 

هراشا

ترضح نآ  تدالو 

یکدوک نارود 

بقل مان و 

ترضح نآ  بسن 

ترضح نآ  لیامش 

ترضح نآ  تبیغ 

ترضح نآ  تبیغ  دای  هب  نتسیرگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  باّون 

اه همان  تاعیقوت و 

ناگتفای فّرشت 

ترضح نآ  تبیغ  رد  هعیش  فئاظو 

تبیغ رصع  رد  مدرم  یقالخا  یعامتجا و  عضو 

روهظ زا  لبق  ثداوح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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روهظ تقو 

روهظ ّلحم 

روهظ ماگنه  عیاقو 

روهظ تاکرب  راثآ و 

ترضح نآ  یتموکح  �هریس 

ترضح نآ  مچرپ 

ترضح نآ  باحصا  فاصوا 

ترضح نآ  لئاضف 

ترضح نآ  هب  هلّوؤم  تایآ 

ترضح نآ  تموکح  تّدم 

تعجر

ترضح نآ  تدالو 

ج2 ص779. ، 1151: ترضح نآ  تدالو  ّتیفیک 

.1151 دومن : توالت  ار  ردق  هروس  تدالو  زا  لبق  مالسلا  اهیلع  همیکح  هارمه 

.587 دوب : یفخم  یسوم  ترضح  دننام  ترضح  نآ  تدالو 

.587 589 تدالو : ءافخ  ّتلع 

.514 تدالو : ّتیفیک 

.614 دش : نایامن  شا  هرهچ  زا  يرون  تدالو  ماگنه 

.514 1151 تماما : تلاسر و  دیحوت و  هب  رارقا  تداهش و 

.1152 راگدرورپ : شیاتس  ساپس و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.1151 روهظ : يارب  اعد 

.1151 درک : مالس  شراوگرزب  ردپ  هب 

.1152 دومرف : ملکت  یهلا  تجح  ندشن  لطاب  دروم  رد 

.614 دندمآ : دورف  وا  هب  نتسج  كربت  يارب  ناگتشرف 

.615 دندرب : الاب  شرع  يوسب  دوخ  اب  ار  وا  هتشرف  ود 

.1151 درب : الاب  ار  ترضح  نآ  سدقلا  حور 

.726 ترضح : نآ  تدالو  هرابرد  یسراف  راعشا 

یکدوک نارود 

.631 دنک : یم  یفّرعم  ار  دوخ  هراوهگ  نایم  رد 

.1204 تفگ : ّتیحت  میسن  هسطع  هب  هزور  کی  كدوک 

.1204 دومرف : یثیدح  هسطع  دروم  رد  هزور  کی  كدوک 

.1158 دومن : یفرعم  قاحسا  نب  دمحا  يارب  ار  دوخ  یگلاس  هس  رد 

.1168 دومن : ادج  لالح  زا  ار  مارح  یلاسرا  لاوما  نایم 

.1168 دومرف : یفرعم  ار  رانید  مهرد و  ياه  هیسک  نابحاص 

.1168 تفگ : خساپ  هَّللا  دبع  نب  دعس  تالاؤس  هب 

1165 دناوخ : یم  زامن  يریصح  رب  بآ  يور 

بقل مان و 

.581 1158 تسا : ربمایپ  هینک  مه  مانمه و 

.583 رمألا : بحاص 

.584 رظتنم : مئاق ،

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.578 رظتنم : هب  ترضح  نآ  يراذگمان  ّتلع 

.585 586 يدهم : هب  ترضح  نآ  يراذگمان  ّتلع 

.605 درک : دای  دیابن  یلصا  مان  اب  ار  وا 

.596 دننک : دای  مئاق  بقل  اب  ار  وا  هک  یماگنه  نتساخرب 

ترضح نآ  بسن 

.581 594 ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا 

.575 576 مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  لسن  زا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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892 ص :

.577 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  دنزرف  نیمهدزای 

.600 603 1177 مالسلا : هیلع  متفه  ماما  دالوا  زا  ماما  نیمجنپ 

.583 مالسلا : هیلع  اضر  ترضح  دنزرف  نیمراهچ 

ترضح نآ  لیامش 

.575 تسا : یسیع  ترضح  هیبش  تبیه  تریس و  تروص و  رظن  زا 

.581 تسا : ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تریس  تروص و  رظن  زا 

.591 ورس : هخاش  دننام  اسر  شکرابم  ّدق 

.591 دنلب : یلیخ  هن  هاتوک و  یلیخ  هن  بسانتم ، شمادنا 

.591 هناش : راهچ  لدتعم و 

.595 هّثج : يوق 

.1159 دنمورین : شناوزاب 

.514 هدش : هتشون  قحلاءاج »  » شتسار يوزاب  رب 

.579 629 1158 1159 1171 هدراهچ : بش  هام  دننام  دیفس  ناشخرد و  ینارون و  شا  هرهچ 

.595 تسا : نوگمدنگ  ناشخرد و  هراتس  نوچ  شا  هرهچ 

.576 تسا : یخرس  هب  هتخیمآ  دیفس  شا  هرهچ 

.591 نشور : ینارون و  یناشیپ 

.591 ینامک : هدیشک و  اهوربا 

.591 هدمآرب : کیراب و  ینیب 

.591 راومه : مرن و  شا  هنوگ  ود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.591 1159 تسابیز : یلاخ  شتسار  هنوگ  رب 

.576 يوق : شیاه  هناش 

ترضح نآ  تبیغ 

.581 611 1171 تسا : یتبیغ  شمایق  زا  لبق  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب 

.589 تسا : ینالوط  شتّدم  هک  تسا  یتبیغ  ترضح  نآ  يارب 

.580 درک : دهاوخ  روهظ  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ 

.587 دشک : یم  ازارد  هب  شتبیغ 

.583 دنک : ناهنپ  دهاوخب  هک  ردقنآ  دوخ  باجح  رد  ار  وا  ادخ 

.601 دنسانش : یمن  ار  وا  اهنآ  دسانش و  یم  ار  مدرم  وا 

.628 دنیوگ : یم  نخس  ترضح  نآ  اب  نج  هفیاط  نانمؤم  ناگتشرف و 

.628 1161 ینالوط : يرگید  هاتوک و  یکی  دراد ، تبیغ  ود 

.603 611 دراد : دوخ  ناج  رب  هک  تسا  یسرت  تبیغ  ّتلع 

.584 1177 دهد : رارق  ناحتما  شیامزآ و  هتوب  رد  ار  نانمؤم  ات 

.587 ددرگ : ادج  صلاخان  زا  صلاخ  راکشآ و  تقیقح  ات 

ترضح نآ  تبیغ  دای  هب  نتسیرگ 

.600 دنکانمغ : وا  يرود  نادقف و  رد  نامسآ  نیمز و  لها 

.600 دنا : نیگهودنا  وا  قارف  رد  هک  نمؤم  درم  نز و  رایسب  هچ 

هب هک  مدید  یقرو  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسد  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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893 ص :

.580 تسیرگ : یم  درک و  یم  هاگن  نآ 

.585 درک : یم  هیرگ  هدرم  ناوج  ردام  دننام  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.578 تسیرگ : تّدش  هب  ترضح  نآ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  یتقو 

.597 شنایعیش : يارب  اعد  ترضح و  نآ  تاجانم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  باّون 

.1170 دهد : یم  ربخ  هدش  مگ  يالط  شمش  زا  حور  نب  نیسح 

.1170 دهد : یم  ربخ  شدوخ  تافو  زا  حور  نب  نیسح 

اه همان  تاعیقوت و 

ج 2 ص 838. دیفم : خیش  هب  ترضح  نآ  عیقوت 

.1169 حور : یبأ  نب  دمحا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان 

ناگتفای فّرشت 

.1158 قاحسا : نب  دمحا 

.1166 شوقنم : نب  بوقعی 

.1166 يرفعج : دمحا  نب  فسوی 

.1168 یمق :  هَّللا  دبع  نب  دعس 

.1171 دشار :

.1172 يدزا :

.1173 مداخ : ریرض 

.1204 میسن :

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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ترضح نآ  تبیغ  رد  هعیش  فئاظو 

.606 1177 نید : ظفح 

.589 نید : رد  تماقتسا  تابث و 

ص 845. نتفرگ : رظن  رد  ار  یهلا  ياوقت  نید  رد 

.608 مالسلا : هیلع  ماما  تخانش  تفرعم و 

.584 ترضح : نآ  تماما  رد  ندوب  تباث 

.533 ترضح : نآ  اب  نتشاد  هطبار 

.582 ترضح : نآ  هب  ندرک  ادتقا 

.1160 نیشیپ : ناماما  ترضح و  نآ  زا  ندرک  يوریپ 

.587 1161 ندوب : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  میلست 

.607 مالسلا : مهیلع  تیب  لها  ناتسآ  هب  یگدرپسرس 

.607 مالسلا : مهیلع  تیب  لها  تیالو  شریذپ 

.603 مالسلا : مهیلع  تیب  لها  تیالو  رب  ندنام  تباث 

.603 607 مالسلا : مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  يرازیب 

.582 ترضح : نآ  ناتسود  نتشاد  تسود 

.582 ترضح : نآ  نانمشد  نتشاد  نمشد 

.590 607 611 613 ندیشک : راظتنا  ندوب و  هار  هب  مشچ 

.623 630 1178 1180 راظتنا : تلیضف 

.533 تابجاو : ماجنا  رب  ندرک  ربص 

.606 607 ندرک : هشیپ  عرو  اوقت و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.609 ندوب : ابیکش  الب  رب 

.1176 اه : ینمشد  رقف و  ربارب  رد  يرادیاپ 

.533 نانمشد : ربارب  رد  يرادیاپ 

.590 ندرکن : شاف  ار  تیب  لها  رارسا 

.628 ندرکن : تعیب  یسک  اب 

.609 هدومرفن : ردقم  دوز  ادخ  هچنآ  رد  ندرکن  باتش 

.607 يراتفر : شوخ  ییوخ و  شوخ 

.609 1184 نتفرگ : مارآ  دوخ  ياج  رد 

.601 ندوب : مانمگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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894 ص :

ج 2 ص 845. تسا : مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرود  ثعاب  هک  يدنسپان  ياهراک  كرت 

ج 2 ص 842. تسین : مالسلا  هیلع  ماما  دنیآ  شوخ  هک  ییاهراک  زا  بانتجا 

.609 سفن : ياوه  هار  رد  ار  دوخ  تردق  ندربن  راکب 

.1184 نابز : يرادهگن 

ج2 ص 845. دناسرب : ناقحتسم  هب  دراد  هدهع  رب  هچنآ 

.590 فیعض : صاخشا  هب  يوق  صاخشا  ندرک  کمک 

ج 2 ص 845. نامیپ : دهع و  هب  يافو  رد  ندرک  یلدمه 

.611 تفرعم : ياعد  ندناوخ 

.612 قیرغ : ياعد  ندناوخ 

تبیغ رصع  رد  مدرم  یقالخا  یعامتجا و  عضو 

.630 ددرگ : هنهک  نآرق 

.619 1175 دنامن : ناشنو  طخ  زج  نآرق  زا 

.630 ددرگ : هیجوت  مدرم  لیم  قباطم  نآرق  تایآ 

.1191 دنرامش : کبس  ار  نآرق 

.619 1175 دنامن : يرثا  نآ  مسا  زج  مالسا  زا 

.619 1175 دنشاب : رود  رایسب  مالسا  زا  ناناملسم 

.630 ددرگ : هنوراو  نید 

.630 دوش : ریسفت  یصخش  ءارآ  قباطم  نید 

.1191 دوش : يراج  نابز  رب  اهنت  هک  دشاب  یظفل  نید 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
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.1181 دشاب : تسد  فک  رد  شتآ  نتشادهگن  زا  رت  تخس  نید  ظفح 

.606 1181 دشاب : تسد  اب  راخ  هخاش  ندرک  فاص  زا  رت  تخس  نید  ظفح 

.1191 دشاب : نامیا  زا  یلاخ  اهلد 

.587 دنوش : دترم  دوخ  نید  زا  نانمؤم  رتشیب 

.630 ددرگ : رهاظ  اه  تعدب 

.587 دنک : ادیپ  هار  نانمؤم  لد  رد  ناوارف  دیدرت  کش و 

.577 581 602 دنوش : یهارمگ  راچد  نامدرم  زا  يرایسب 

.611 دنرادن : ییامنهار  دنوش و  یم  ههبش  راچد 

.578 دنوش : دترم  تماما  هب  نادقتعم  رتشیب 

.1158 1161 1177 دندرگرب : وا  زا  شتماما  هب  نادقتعم  رتشیب 

.1161 دننامن : تباث  دنراد  حیحص  تخانش  يوق و  نیقی  هک  يدارفا  زج 

.1179 دننامن : یقاب  صلاخ  دارفا  زج 

.616 دنوش : ادج  رگیدکی  زا  دیعس  یقش و 

.1179: دسر تداعس  هب  دیعس  تواقش و  هب  یقش 

.1179: دوش ادج  صلاخو  فاص  زا  هدولآو  ردک 

.1176 دیاین : تسدب  متس  راتشک و  اب  زج  تموکح 

.630 دننک : رود  دوخ  زا  ار  حلاص  دارفا  کیدزن و  دوخب  ار  نارفاک  نارادمامز 

.630 دورب : نیب  زا  نآ  لها  قح و 

.630 دنبای : يرترب  قح  لها  رب  لطاب  لها 

.630 دوش : ریگارف  متس  ملظ و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.630 دنریگ : هوشر  يرواد  رد 

لوپ هک  دوش  هداد  یسک  هب  بصنم  تسپ و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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895 ص :

.630 دهد : يرتشیب 

.630 دشاب : نمؤم  زا  رتزیزع  رادلوپ 

.1191 ددرگ : زیزع  قفانم  راوخ و  نمؤم 

.1191 دنهد : یهاوگ  سوه  اوه و  يور  زا 

.1191 دننک : يرواد  متس  روج و  هب 

.630 دنریذپن : ار  نانمؤم  نخس 

.630 دننکن : در  ار  قساف  لطاب  فرح 

.630 تسا : لیلذ  راوخ و  دهد  روتسد  اه  یبوخ  هب  هک  یسک 

.630 دوش : دایز  غورد  ياهدنگوس 

.1191 دنشاب : كدنا  ناملاع 

.619 1175 دنشاب : ناهیقف  نیرتدب  نامز  نآ  رد  ناهیقف 

.619 1175 ددرگزاب : اهنآ  يوسب  جراخ و  ناهیقف  زا  هنتف 

.630 دنرامش : مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  یهلا  مارح 

.630 دننک : یمن  لمع  دنیوگ  یم  هچنآ  هب 

.1191 دوش : مک  يراگزیهرپ  عرو و 

.1191 دوش : شزرا  مک  یهلا  تابجاو 

.630 دشاب : هتسب  یبوخ  ریخ و  هار 

.630 ددرگ : دمآ  تفر و  رپ  زاب و  داسف  هار 

.630 1191 ددرگ : راکشآ  یتشز  داسف و  يدب و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2094 
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.630 دنوش : بکترم  یهانگ  ره  ینلع  نشور و  زور 

.1191 دنهد : تنیز  نانز  سابل  اب  ار  دوخ  نادرم 

.630 دننک : هتسارآ  اهدرم  يارب  ار  دوخ  اهدرم 

.630 دنهد : رارق  يرتشم  رایتخا  رد  اه  نز  دننام  ار  دوخ  ناوجون  نارسپ 

.630 دنک : شاعم  رارما  یشورفدوخ  هار  زا  درم 

.630 دننک : شنزرس  نانز  اب  شزیمآ  دروم  رد  ار  درم 

.630 دننک : افتکا  نادرم  هب  نادرم 

.630 دهد : هراجا  نارگید  هدافتسا  يارب  ار  دوخ  نز  درم 

.630 دنک : هدافتسا  شنز  عورشمان  دمآرد  زا  درم 

.630 دهد : نت  راع  نیا  هب  دوشن و  تحاران  شنز  فالخ  باکترا  زا  درم 

.630 دنیامن : تعاطا  شیوخ  نانز  زا  نادرم 

.630 دننک : شزیمآ  نانز  اب  نانز 

.630 دننک : افتکا  نانز  هب  نانز 

.630 دننک : قیوشت  عورشمان  لمع  رب  ار  نانز 

.630 دروآ : تسدب  یشورفدوخ  هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  یجرخ  نز 

.630 دنک : شزیمآ  رگید  نادرم  اب  ات  دهد  هوشر  شرهوش  هب  نز 

.630 دهد : یجرخ  شرهوش  هب  دوش و  هریچ  دوخ  رهوش  رب  نز 

.630 دنهد : رارق  نارفاک  رایتخا  رد  ار  دوخ  نانز 

.630 دوش : هتشادرب  نانز  رس  زا  ایح  هعنقم 

.630 دوش : عیاش  انز  عورشمان  لمع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2095 
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.630 دننک : فرصم  لطاب  ریسم  رد  ار  تورث  لام و 

.630 دوش : فرصم  یهلا  بضغ  مشخ و  هار  رد  ناوارف  لاوما 

.1176 دوشن : لصاح  تّسخ  بصغ و  اب  زج  تورث 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2096 
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896 ص :

.630 دشاب : هتشادن  یشنزرس  هنوگچیه  راکشآ و  يراوخابر 

.1191 دننادب : هرهب  تمینغ و  ار  مارح 

.1191 دنهدن : ار  دوخ  تاکز 

.1191 دنروآ : باسح  هب  نایز  تراسخ و  ار  تاکز  تخادرپ 

.630 دوش : ماجنا  راکشآ  روطب  رامق 

.630 ددرگ : ینلع  یشورف  بارش 

.630 دریگ : تروص  ینلع  روطب  بارش  عاونا  ندیشون 

.630 دنیآ : مه  درگ  بارش  ندیشون  يارب 

.630 ددرگ : ینلع  اه و  هچوک  رس  رب  زاوآ  زاس و 

.1191 دننک : فرصم  زاوآ  زاس و  هار  رد  ار  لاوما 

.1191 دناوتن : ای  دنکن  يریگولج  زاوآ  زاس و  زا  یسک 

.1191 دننکن : محر  اهرتکچوک  هب  ناگرزب 

.1191 دننکن : تیاعر  ار  ناگرزب  مارتحا  اهرتکچوک 

.630 دنرگنب : تراقح  هدید  هب  ار  ناگرزب  اهلاس  نس و  مک 

.630 1191 دننک : رازآ  تیذا و  ار  رگیدکی  ناگیاسمه 

.630 دنک : مارتحا  ار  شا  هیاسمه  سرت ، زا  هیاسمه 

.1179 دننک : تنعل  ار  رگید  یخرب  نینمؤم  زا  یخرب 

.1179 دنیوج : يرازیب  رگید  یخرب  زا  یخرب 

.1191 دنریگ : رارق  متَش  دروم  ناردام  ناردپ و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.1191 دنیامن : محر  عطق 

.1191 دننک : تنایخ  هلماعم  رد  ناکیرش 

.1191 دنک : ذوفن  اهلد  رد  یهاوخدوخ  ّربکت و 

.1191 تسا : تبیغ  مدرم ، نانخس  ینیریش 

.1191 دنراذگ : اپریز  ار  شناد  ملع و 

.1191 دنهد : رارق  شیوخ  رس  يالاب  ار  ایند 

.1191 دننامب : ترخآ  زا  هتشگ و  ایند  مرگرس 

.1191 دوش : دنلب  دجاسم  رد  ادص 

.619 1175 تسین : نآ  رد  تیاده  دابآ و  ینامتخاس  رظن  زا  اهدجسم 

.618 1185 دنهد : ماجنا  ییامندوخ  رهاظت و  رطاخب  ار  اهراک 

دنهد 1185 618. هولج  وکین  ار  دوخ  ثیبخ  ياه  نطاب  اب 

.1191 تسا : نیطایش  ياهلد  ناشیاهلد  نایمدآ و  هرهچ  نانآ  هرهچ 

.1191 دنشاب : یم  نایمدآ  سابل  رد  ییاه  گرگ 

روهظ زا  لبق  ثداوح 

.532 دسرب : تلود  هب  روهظ  زا  لبق  يا  هفیاط  ره 

.1190 ددرگ : رهاظ  تسا  نیمز  فارطا  ياه  هنتف  هک  یقافآ  ياه  هناشن 

.1190 دیآ : دیدپ  قح  نانمشد  رد  تسا  یخسم  هک  یسفنأ  ياه  هناشن 

.617 دنوش : خسم  رازگ  تعدب  یهورگ 

.617 سابع : ینب  نایم  فالتخا 

.617 ناسارخ : زا  هایس  ياهمچرپ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.617 دوش : دایز  يزیرنوخ  دننک و  فالتخا  مه  اب  مجع  زا  فص  ود 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2099 

http://www.ghaemiyeh.com


897 ص :

.620 1188 نیوزق : زا  يدرم  جورخ 

.575 ير : یناریو 

.617 620 ءادیب : فسخ 

.575 1163 دادغب : فسخ 

.1163 هرصب : فسخ 

.1163 دوش : هتخیر  اهنوخ  هرصب  دادغب و  رهش  رد 

.617 دنزاسب : خرک  يور  رب  دادغب  رد  یلپ 

.617 ددرگ : ناور  اه  هچوک  رد  بآ  بآ و  رپ  تارف  دور 

.617 دوش : بارخ  هفوک  دجسم  راوید 

.617 دوش : هتشک  هفوک  تشپ  رد  یمشاه  يدرم 

.617 دیآ : دورف  هریح  یلاوح  رد  برغم  تمس  زا  يرکشل 

.617 دننازوسب : نیقناخ  ءالوج و  نیب  ار  سابع  ینب  ناگرزب  زا  يدرم 

ج 2 ص 841. دندرگ : ّطلسم  قارع  رب  مالسا  زا  جراخ  یهورگ 

.617 1163 دریگارف : ار  قارع  لها  تشحو  فوخ و 

.617 دنک : فرصت  ار  اهرهش  دوش و  هتخیسگ  نانع  برع 

.617 دنشکب : ار  دوخ  ياورنامرف  مکاح و  رصم  لها 

.617 دنک : ادیپ  هرطیس  تاماش  رب  دوش و  هریچ  رصم  رب  یبرغم 

.617 دوش : دنلب  اجنآ  رد  مچرپ  هس  ددرگ و  ناریو  ماش  رهش 

.1162 دهد : هتشک  رازه  دصراهچ  هک  دیآ  دیدپ  ماش  رد  يا  هثداح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.617 دیآ : دورف  هلمر  رد  مور  رکشل  هریزج و  رد  كرت  رکشل 

.575 ناتسنمرا : نایهاپس  سابع و  دالوا  نیب  یگنج 

.1187 دننک : جورخ  نامزمه  ینامی  ینایفس و  یناسارخ و 

.617 620 1163 ینایفس : جورخ 

.617 620 ینامی : دیس  جورخ 

.1187 تسا : تیاده  يوسب  نارگید  زا  شیب  ینامی  مچرپ 

.617 620 دوش : هتشک  ماقم  نکر و  نیب  هیکز  سفن 

.620 دراد : هلصاف  زور  هدزناپ  ترضح  مایق  اب  وا  ندش  هتشک 

.611 دنشکب : هنامولظم  هنیدم  رد  دنک  یم  قحب  توعد  هک  ار  یناوج 

.617 دننک : جورخ  تّوبن  ياعّدا  اب  رفن  تصش 

.617 دننک : جورخ  تماما  ياعّدا  اب  بلاطوبا  نادناخ  زا  رفن  هدزاود 

.617 ددرگ : رهاظ  دیشروخ  لباقم  رد  يا  هنیس  تروص و 

.617 دیآ : دیدپ  نامسآ  رد  یخرس 

.575 دنک : عولط  خرس  يا  هراتس 

.617 دوش : رهاظ  کیدزن  مهب  نآ  رس  ود  ینارون و  هام  دننام  قرشم  رد  يا  هراتس 

.617 دنام : تکرح  یب  رصع  ات  رهظ  ماگنه  زا  دیشروخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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898 ص :

.617 دنک : عولط  برغم  تمس  زا  دیشروخ 

.617 1189 دنک : ادیپ  یگتفرگ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین  رد  دیشروخ 

.617 دیآ : ناراب  هتسویپ  روطب  زور  هنابش   24

.617 دوش : ادیپ  مدرم  لوصحم  ناج و  لام و  رد  دوبمک 

.617 عیرس : ياه  گرم 

.617 دربب : نیب  زا  ار  تعارز  تشک و  ییاه  خلم 

.612 مدرم : يارب  يدیماان  سأی و 

.1191 دبای : شیازفا  جرم  جره و 

.617 620 دنونشب : مدرم  همه  هک  دزیخرب  نامسآ  زا  یئادن 

.600 دوش : هدینش  تخاونکی  روط  هب  کیدزن  رود و  زا  ادن 

.600 تسا : باذع  نیقفانم  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  ادن 

.600 دزیخرب : بجر  هام  رد  ادن  هس 

ج1 ص 803. دنک : یفّرعم  ار  ترضح  نآ  دزیخرب و  قرشم  زارف  زا  باتفآ  عولط  ماگنه  ییادن 

ج1 ص 804. دینک : يوریپ  ینایفس  زا  هک  دروآرب  گناب  برغم  زا  بورغ  ماگنه  ییادن 

.617 620 ادخ : ّیلو  يا  زیخرب  دنک : ادن  ترضح  نآ  ریشمش 

روهظ تقو 

.628 دنک : نیعم  روهظ  يارب  ار  یتقو  دنوادخ  هک  اشاح 

.578 دنیوگ : یم  غورد  روهظ  تقو  ناگدننک  نییعت 

.578 628 دوش : یم  رهاظ  ناهگان  باهش  دننام 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ج 2 ص 842. داد : دهاوخ  خر  یناهگان  روهظ 

.499 زمر : هیانک و  هب  روهظ  نامز 

روهظ ّلحم 

ج 1 ص 801. دوش : یم  رهاظ  هّکم  رد 

روهظ ماگنه  عیاقو 

.628 دوش : یم  رهاظ  ناوج  هرهچ  رد 

.583 دوش : یم  رهاظ  یناوج  لکش  هب  یلو  يریپ  نینس  رد 

.517 دنک : یم  توالت  روهظ  ماگنه  هک  ار  يا  هیآ 

ج 1 ص 803. تسا : لیئربج  دنک  یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  هک  یسک  لّوا 

ج 1 ص 803. دنتسه : ناگتشرف  دنهد  خساپ  ار  ترضح  نآ  يادن  هک  یهورگ  لّوا 

.628 دناوخب : ار  شباحصا  دتسیاب و  ماقم  نکر و  نیب 

.622 دنک : عامتجا  مدرم  اب  دهد و  دوسألا  رجح  رب  هیکت 

.572 دننک : رارف  شنایفارطا  دنک و  تئارق  ار  یباتک 

.583 دراد : نامیلس  متاخ  یسوم و  ياصع  دوخ  هارمه  هب 

.598 تسا : وا  هارمه  هب  یسوم  ترضح  گنس 

.599 1156 دشوپ : یم  ار  ادخ  لوسر  هرز 

.628 دراد : ار  ربمایپ  ياصع  نیلعن و  ادخ ، لوسر  هماج 

روهظ تاکرب  راثآ و 

رب زج  دیامیپ و  یم  ار  ماش  قارع و  نیب  ینز 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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899 ص :

.623 دراذگن : مدق  زبسرس  نیمز 

.623 دوشن : وا  ضرعتم  یسک  دراذگ و  شرس  يالاب  ار  دوخ  تارهاوج  تنیز و 

.599 تسا : اه  نآ  رهش  رد  اهنآ و  اب  هک  دننیب  یم  ار  ترضح  نآ  يرهش  ره  یلاها 

.1198 دنهد : نامدرم  میلعت  نآرق  دننز و  همیخ  هفوک  دجسم  رد  مجع  نامدرم 

.532 دوش : فرطرب  متس  ملظ و 

.532 ددرگرب : شبحاص  هب  یقح  ره 

.532 دنک : ادیپ  تینما  اههار 

.1154 دنشاب : نمیا  ناگدنرد  زا  مدرم 

.532 دنک : جراخ  ار  شتاکرب  نیمز 

.532 1154 دنک : رهاظ  ار  دوخ  ناهنپ  ياه  جنگ  نیمز 

.1154 دنایورب : ار  شناهایگ  نیمز 

.1154 درابب : ار  شیوخ  ناراب  نامسآ 

.532 دریگارف : ار  نینمؤم  همه  يزاین  یب 

.526 ددرگ : رهاظ  لماک  روط  هب  ادخ  رون 

.529 595 دنشاب : زاین  یب  دیشروخ  رون  زا  ترضح  نآ  رون  هب  مدرم 

.595 دشاب : ناسکی  ینشور  رظن  زا  بش  زور و 

.595 دسرب : لاس  رازه  هب  صاخشا  رمع 

.595 دننک : ادیپ  رسپ  دنزرف  رازه 

.628 دنک : فرطرب  اهنآ  نید  اه و  تلم  نایم  رد  ار  فالتخا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.532 دبای : شیارگ  مالسا  هب  ینید  ره  لها 

.628 دنامن : یقاب  نید  کی  زج 

.1192 دنامن : ینید  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نید  زج 

.1156 دراذگ : ناگدنب  رس  رب  ار  شتمحر  تسد  ادخ 

.625 576 دراذگ : ناگدنب  رس  رب  ار  شفطل  تسد  مالسلا  هیلع  ماما 

.576 ددرگ : مکحم  نینمؤم  بولق 

.625 دنک : لماک  ار  اهنآ  هشیدنا  رکف و  زکرمتم و  ار  نامدرم  لوقع 

.1154: دوش هدنکفا  نانمؤم  ياهلد  رد  شناد  ملع و 

.1155 دنک : رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  ملع  زا  فرح  تفه  تسیب و  مامت 

.627 دنک : هدهاشم  برغم  رد  ار  دوخ  ردارب  قرشم  رد  نمؤم 

.1167 دونش : یم  ار  وا  يادص  دنیب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب  اجک  ره  نمؤم 

.1156 دوش : هداد  درم  لهچ  يورین  نمؤم  ره  هب 

.1157 دننک : ریس  اهربا  رد  نانمؤم  زا  یخرب 

.1157 دننک : زاورپ  ناگتشرفاب  نانمؤم  زا  یخرب 

ترضح نآ  یتموکح  �هریس 

.574 دنوش : نامداش  ترضح  نآ  روهظ  هب  نامسآ  لها 

.595 دنوش : نامداش  وا  تموکح  هب  ناگدنرپ  نامسآ و  لها 

.599 دریگارف : روهظ  يداش  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  ار  ینانمؤم  همه 

.599 دنهد : تراشب  رگیدکی  هب  ار  روهظ  خزرب  ملاع  رد  نانمؤم 

.538 تسا : دنیآ  شوخان  راّفک  نیکرشم و  يارب  ترضح  نآ  روهظ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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900 ص :

.577 580 581 583 584 1158 1171 1172 1192 دنک : داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

.603 دنک : متس  ملظ و  نیزگیاج  ار  تلادع 

.573 دنک : راتفر  لدع  هب  تّما  نایم  رد 

.532 دنک : يرواد  مدرم  نایم  رد  دواد  مکح  هب 

.1192 دنک : راتفر  نامیلس  شور  هریس و  هب 

.573 دنک : میسقت  مدرم  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام 

.585 دناوخارف : ون  مالسا  هب  ار  مدرم 

.585: دنک تیاده  هتشگ  هنهک  هک  يرما  هب  ار  مدرم 

.1192 دنک : حتف  وا  يارب  ار  ملاع  برغ  قرش و  ادخ 

.589 دشابن : وا  ندرگ  رب  سک  چیه  تعیب 

.573 دریذپ : یمن  یسک  زا  هیذج 

.603 دنک : كاپ  ادخ  نانمشد  دوجو  زا  ار  نیمز 

.557 دریگ : ماقتنا  اه  یبصان  هیما و  ینب  زا 

.573 دنک : تنعل  ار  هیما  ینب  لاس  لهچ  ات 

.573 دناسرب : تکاله  هب  ار  تیب  لها  نانمشد 

.573 دنکش : یم  ار  اهتب  بیلص و 

.1196 دنک : انب  هرابود  بارخ و  ار  مارحلادجسم 

.1196 دنادرگرب : شدوخ  یلصا  ياج  هب  ار  ماقم 

.1196 دنک : عطق  دنناد  یم  مرح  یلوتم  ار  دوخ  هک  هبیش  نادنزرف  تسد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.628 دور : یم  شّدج  هنیدم  هب  هّکم  زا 

.628 دروآ : نوریب  ربق  زا  ار  تفالخ  بصاغ  ود  هنیدم  رد 

ص806. دیآ : دورف  فجن  هفوک و  نیب  رد  دور و  یم  هفوک  فرط  هب 

.1200 دنک : لصتم  هریح  هب  ار  هفوک 

.1200 دشاب : هتشاد  برد  دصناپ  هک  دنک  انب  يدجسم  هریح  رد 

.1200 تسا : هفوک  دجسم  اهنآ  نیرتکچوک  هک  دوش  انب  ترضح  نآ  يارب  دجسم  راهچ 

.1197 دنک : ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  هدرب و  نیب  زا  ار  ناقفانم  همه  هفوک  رد 

.1197: دنک دوبان  ریشمش  اب  ار  هیرتب  مانب  یهورگ 

.633 تسا : هدنشخب  رایسب  لام  لذب  رد 

.633 تسا : نابرهم  ناگراچیب  ارقف و  هب  تبسن 

.633 تسا : ریگ  تخس  نارازگراک  هب  تبسن 

ترضح نآ  مچرپ 

.559 624 دنک : زاب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ 

.1156 دروآرد : زازتها  هب  ار  ادخ  لوسر  زوریپ  هشیمه  مچرپ 

.1156 1202 دنک : نشور  ار  برغ  قرش و  شرون  دیآ  رد  زازتها  هب  یتقو 

.599 ددرگ : مکحم  نینمؤم  بولق  دروآرد  زازتها  هب  ار  نآ  هک  یماگنه 

.1162: دور یم  شیپ  هب  زارفارس  مچرپ  اب  هراومه 

.599 624 1156 ددرگ : دوبان  دروآ  موجه  يزیچ  ره  سک و  ره  هب  مچرپ  نآ  اب 

.624 1156 دروآ : یم  ترضح  نآ  يارب  لیئربج  ار  مچرپ 

ترضح نآ  باحصا  فاصوا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2107 

http://www.ghaemiyeh.com


.628 1193 ردب : لها  دادعت  هب  نت  هدزیس  دصیس و 

.1199 مجع : نادنزرف  زا  نت  هدزیس  دصیس و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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901 ص :

.1160: دنتسه تما  نیرت  یمارگوربمایپ  ياقفر 

.513 تسین : هتخیمآ  یکش  چیه  اب  ادخ  هب  ناشداقتعا 

.593 دنکانسرت : یهلا  تبیه  زا 

.628 دنوش : رضاح  ًاروف  مالسلا  هیلع  ماما  يادص  ندینش  اب 

.513 دننک : تظفاحم  دوخ  ناج  اب  اهگنج  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

.1194 دنرت : هدننک  ذوفن  هزین  زا  رت و  تأرج  اب  ریش  زا 

.593 تسا : مکحم  نهآ  ياه  هراپ  نوچ  اه  نآ  ياهلد 

.513 دننک : یم  اج  زا  ار  اهنآ  دنروآ  موجه  اه  هوک  هب  رگا 

.513 دنزور : ناریش  بش و  نابهار 

.593 دنراد : ار  ادخ  هار  رد  تداهش  يوزرآ 

.593 تسا : تکرح  رد  اهنآ  شیپاشیپ  بعر 

.1194 دننک : لامدگل  دوخ  ياپ  اب  ار  تیب  لها  نانمشد 

ترضح نآ  لئاضف 

.1174 تسا : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ناماما  نیرترب 

.1174 تسا : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ناماما  نیرتدنمشناد 

.600 تیادف : هب  مردام  ردپ و  یّمأ » یبأب و  : » دومرف شا  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.615 دنک : یم  باذع  ار  شنانمشد  دنک و  یم  وفع  دنک و  یم  تیانع  ادخ  وا  هطساو  هب 

.631 1173 ددرگ : یم  عفد  شنایعیش  زا  الب  ترضح  نآ  دوجو  هب 

ج2 ص 841. تسا : هاگآ  لماک  روط  هب  نامدرم  رابخا  زا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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ج 2 ص 841. تسین : ناهنپ  وا  زا  نامدرم  رابخا  زا  زیچ  چیه 

.1195 دشاب : یم  شکرابم  تسد  فک  هلزنم  هب  وا  دزن  ایند 

.629 دنتشاد : هارمهب  یمق  هورگ  هک  یلاوما  رادقم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ربخ 

.1169 دونش : یم  ترضح  نآ  زا  یبیغ  ياهربخ  حور  یبأ  نب  دمحا 

.1171 دزاس : یم  هناور  شرهش  هب  ار  وا  دیامرف و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ار  دشار  یگدنز  ّلحم 

.1172 دوش : یم  الط  مالسلا  هیلع  ماما  تیانع  هب  هزیر  گنس  یتشم 

ترضح نآ  هب  هلّوؤم  تایآ 

.521 تسا : بیاغ  ماما  بیغ »  » زا دوصقم 

.518 تسا : بیاغ  ماما  هلّطعم » رئب   » زا دوصقم 

.516 تسا : بیاغ  ماما  هنطاب » تمعن  »

.527 تسا : ترضح  نآ  نیعم » ءام   » زا دوصقم 

.528 تسا : ترضح  نآ  نید  همّیقلا » نید   » زا دوصقم 

.519 602 تسا : رصع  ماما  ناهنپ  هراتس  ینعی  سّنخ  زا  دوصقم 

.530 تسا : مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رون  هیآ  رد  هرونل » هَّللا  يدهی   » زا دوصقم 

بیجی نما   » هیآ رد  رطضم  زا  دوصقم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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902 ص :

.523 622 تسا : ..رطضملا »

.604 632 .تسا : مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مایق  تماق » دق   » زا دوصقم 

.567 تسا : روهظ  هاگحبص  رجف  زا  دوصقم 

.522 525 تسا : روهظ  زور  دیشروخ  شبات  ینعی  اهحض »  » زور و ینعی  راهن »  » زا دوصقم 

.569 تسا : روهظ  نارود  رصع  زا  دارم 

.531 622 دنتسه : نامز  ماما  باحصا  مهشرف » نع  نودوقفم  »

ترضح نآ  تموکح  تّدم 

.1192 راغ : رد  فهک  باحصا  فّقوت  رادقم  لاس   309

.1192 روهظ : زا  لبق  ياه  لاس  زا  لاس  لداعم 70  لاس   7

تعجر

.628 دننک : تعجر  شباکر  رد  يادهش  راصنا و  نیرجاهم و  اب  هارمه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.628 دننک : تعجر  ربمایپ  اب  ناگدننک  گنج  ناگدننک و  بیذکت 

ج1 ص 806. دننک : تعجر  شروای  ود  داتفه و  قیدص و  رازه  هدزاود  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف 

هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تخانش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود 

درادب تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یسک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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دراد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هک  یسک 

دنک ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  یسک 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تخانش 

.667 1141 تسا : هتخانش  ار  ادخ  دسانشب  ار  اهنآ  هک  یسک 

.369 690 717 دوش : یمن  هتفریذپ  اهنآ  تفرعم  اب  زج  یلمع  چیه 

.609 تسا : هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  رتسب  رد  هچرگ  تخانش  ار  اهنآ  هک  یسک 

.716 تسا : تکرح  رد  تشهب  يوسب  تخانش  ار  اهنآ  هک  یسک 

.666: تسا شتآ  زا  یئاهر  ثعاب  ناشیا  تخانش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود 

.37 710 تسا : مالسا  ساسا 

.32 تسا : میقتسم  طارص 

.410 تسا : نادیواج  تایح  ثعاب 

.709 تسا : تدابع  نیرترب 

.116 219 تسا : راگدرورپ  يدونشخ  ثعاب 

.1 تسا : صالخا  دیحوت و  طرش 

.668 تسا : شزرمآ  ثعاب 

.670 دناشوپ : یم  ار  ناهانگ  ربارب و  دنچ  ار  اه  یبوخ 

.406 دزیر : یم  ناتخرد  گرب  دننام  ار  ناهانگ 

.368 دهد : یم  روما  هب  ناماس  مظن و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2112 

http://www.ghaemiyeh.com


.13 تسا : دنمدوس  عفان و  كانلوه  عضوم  تفه  رد 

.12 23 تسا : طارص  رب  ندیزغلن  ندنام و  تباث  ثعاب 

.666 تسا : طارص  زا  روبع  همانرذگ 

.708 تسا : تشهب  رد  ندش  دراو  ثعاب  نآ  هبترم  نیرتمک 

.653 تسا : تشهب  وا  هاگیاج  دشاب  سک  ره  بلق  رد 

درادب تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یسک 

.44 هدش : هدیرفآ  ناشیا  رون  زا 

31 هدمآ : ایندب  كاپ  یّلحم  زا 

.900 تسا : هتشاد  تسود  ار  ادخ 

.31 دراد : تسود  ار  وا  ادخ 

.121 دراد : تسود  ار  وا  ربمایپ 

.400 دننک : یم  رافغتسا  وا  يارب  ناگتشرف 

.670 درادرب : وا  شود  زا  ادخ  دراد  ناگدنب  هب  یهدب  هچنآ 

.404 441 دشاب : راکهنگ  هدولآ و  هچرگ  تشاد  تسود  ار  وا  دیاب 

.441 یشاب : قساف  دوخ  هچرگ  یشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  دیاب 

.672 تسا : ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  وا  اب  ندرک  هحفاصم 

.831 دوش : یمن  لیلذ  راوخ و  زگره 

.119 تسا : راگدرورپ  تمحر  رظتنم 

.708 تسا : یهلا  تمحر  زا  ییاه  جوف  وا  يارب 

.393 تسا : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.505 تسا : اهنآ  اب  تشهب  یلاع  بتارم  رد 

.704 ددرگ : نکاس  ناشیا  اب  تشهب  رد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو 

.384 تسا : راگدرورپ  تیالو 

.384 دشن : هتخیگنارب  نآ  هب  رارقا  اب  زج  يربمایپ  چیه 

.344 دندش : يراتفرگ  راچد  نآ  رد  یهاتوک  رطاخ  هب  ایبنا  زا  یضعب 

.400 دنیوج : یم  بّرقت  ادخ  هب  نآ  هلیسوب  ناگتشرف 

.115 673 هدرمش : بجاو  ار  نآ  شباتک  رد  ادخ 

.1141 دشاب : هدومن  قیدصت  ار  نآ  رگم  تسین  نمؤم  یسک 

.401 ددرگن : هسیاقم  تسا  ایند  رد  هچنآ  ایند و  اب 

.484 تسا : اه  نآ  ینمیا  ثعاب  نابهگن و  ظفاح و  نایعیش  يارب 

.666 تسا : باذع  زا  ینمیا  ثعاب 

.348 تسا : لامعا  زامن و  یلوبق  ثعاب 

.364 تسا : يدتها » مث   » رد تیاده  زا  دارم 

.622 تسا : تاریخلا » اوقبتساف   » رد تاریخ  زا  دوصقم 

.442 دیدرگ : شومچ  بسا  ندش  مار  ثعاب  تیالو  اب  دهع  دیدجت 

.439 تسا : گرم  ياه  یتخس  زا  یتحار  ثعاب  تیالو  اب  دهع  دیدجت 

دراد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هک  یسک 

.669 تسا : اراد  ار  ادخ  تیالو 

.705 دراد : رظن  ادخ  هب  وا  دنک و  یم  رظن  وا  هب  دنوادخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.403 دنک : یم  جراخ  هبوت  یئانشور  هب  هانگ  یکیرات  زا  ار  وا  ادخ 

.701 تسا : هدینادرگ  كاپ  ار  وا  لد  ادخ 

.403 درادن : نید  دریذپب  ار  رئاج  ماما  تیالو  هک  یسک 

دنک ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  یسک 

.400 دننک : تنعل  ار  وا  ناگتشرف 

.900 تسا : هدرک  ینمشد  ادخ  اب 

.119 تسا : نیگمشخ  وا  رب  ادخ 

.36 تسا : تخبدب  قفانم و 

.404 دشاب : هزور  زامن و  لها  هچ  رگا  درک  ینمشد  وا  اب  دیاب 

.503 دننک : تنعل  ار  وا  ناگتشرف  دنکن  تنعل  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  هک  یسک 

.119 تسا : شتآ  تکاله و  هاگترپ  هبل  رب 

.679 دنازوسب : تخس  یباذع  اب  ار  وا  ادخ 

.404 دوش : یمن  هتفریذپ  یبصان  دروم  رد  سکچیه  تعافش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف 

.2 تسا : ناشیا  حاورا  هدیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  لوا 

.355 676 هدیرفآ : شیوخ  تاذ  رون  زا  ار  اهنآ 

.35 138 هدیرفآ : شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  اهنآ 

.164 هدیرفآ : شیوخ  سدق  رون  زا  ار  اهنآ 

.696 هدیرفآ : شتمحر  يارب  دوخ  تمحر  رون و  زا  ار  اهنآ 

.106 هدیرفآ : رون  حابشا  ار  اهنآ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.605 دنا : هدش  هدیرفآ  راونا  شنیرفآ  زا  شیپ 

.355 دندحاو : رون  زا  یگمه 

.31 هدیرفآ : ار  اهنآ  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ 

.369 دنا : هدش  هدیرفآ  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ 

.1002 دنتفگ : یم  حیبست  ار  ادخ  دنتشاد و  يرون  دوجو  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ 

.1054: دندومن یم  راگدرورپ  حیبست  یهلا  شرع  فارطا  رد  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدزناپ 

.292 699 دنشاب : یم  ناشیا  رخآ  لّوا و 

.365 623 699 هدرک : زاغآ  ار  یتسه  ادخ  اهنآ  دوجو  هب 

.365 623 699 دشخب : یم  نایاپ  یتسه  هب  ادخ  اهنآ  دوجو  هب 

.302 699 دنشاب : یم  شنیرفآ  ّتلع 

.141 هدش : هدیرفآ  اهنآ  رطاخب  مّنهج  تشهب و  نیمز و  نامسآ و 

.35 676 دندرک : یم  یگدنب  ار  ادخ  تاقولخم  شنیرفآ  زا  شیپ 

.31 دنا : هدوب  یهلا  شرع  هدرپارس  رد 

.31 دوب : هدش  هتشون  شرع  هدرپارس  رد  ناشیا  مان 

.5 دید : شرع  هدرپارس  رد  ار  ناشیا  مان  سیلبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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903 ص :

.1062: دنتفای تیاده  ناشیا  هطساوب  ناگتشرف 

.1002 دنتخومآ : ناشیا  زا  ار  نتفگ  حیبست  ناگتشرف  راونا  ملاع  رد 

.673 دنتخومآ : ار  حیبست  اهنآ  حیبست  زا  اهنامسآ  لها 

.2 دنراد : يرترب  ناگتشرف  رب 

.17 دنراد : يرترب  تیلضف و  لیفارسا  لیئربج و  رب 

.17 تسا : ناشیا  رازگتمدخ  لیئربج 

.2 تشاد : رارق  مدآ  بلص  رد  هک  دوب  ناشیا  رون  رطاخب  ناگتشرف  دوجس 

.263 دنا : هدش  هتشامگ  ناشیا  يرای  هب  ناگتشرف 

.22 دنراد : يرترب  ایبنا  رب 

.1149 دنتفرگ : یم  هرهب  ناشیا  رون  وترپ  زا  ناربمایپ 

.1130 هدرک : تیانع  ناشیا  هب  هدیشخب  نامیلس  دواد و  هب  هچنآ  زا  رتگرزب  ادخ 

.1127 تسا : ناشیا  دزن  دوب  اهنآ  زا  یکی  فصآ  دزن  هک  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و 

.17 دنشاب : یم  دنوادخ  هدیرفآ  نیرتهب 

.5 دندنوادخ : دزن  هدیرفآ  نیرت  یمارگ 

.18 تسا : هتشگ  لقتنم  هزیکاپ  ياه  محر  هب  كاپ  ياهبلص  زا  ناشیا  رون 

.138 دنتسه : یهلا  ناهنپ  ّرس 

.133 دنا : هدش  هداهن  هعیدو  هب  يرشب  ياهدبلاک  رد  هک  دنتسه  یهلا  رارسا 

.673 دندنوادخ : ّرس  عصوم 

.369 دنتسه : یهلا  رارسا  هنیجنگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.359 دنشاب : یم  دنوادخ  يراوگرزب  لالج و  رهظم 

.112 دندنوادخ : يامن  مامت  هنیآ 

.18 دنراگدرورپ : تردق  رهظم 

.355 دندیحوت : رهاظم 

.18 122 دنشاب : یم  قیالخ  رب  دنوادخ  نانیشناج 

.106 355 677 دنتاقولخم : نایم  زا  یهلا  ناگدیزگرب 

.365 699 دندنوادخ : هدیزگرب  صلاخ و 

.369 677 697 716 دنا : نیمز  يور  رد  ادخ  هجو 

.365 699 1005 دندنوادخ : بنج 

.18 122 369 686 696 697 1005 دنراگدرورپ : يانیب  ناگدید 

18 122 369 696 1005 دنراگدرورپ : يایوگ  نابز 

.696 دنراگدرورپ : ياونش  شوگ 

.369 دنتفأر : هب  راگدرورپ  هدرتسگ  تسد 

.189 تسا : راگدرورپ  تیشم  فرظ  ناشیا  ياهلد 

.355 تسا : راگدرورپ  هدارا  نامه  ناشیا  هدارا 

.112 355 تسا : هتساوخ  ادخ  دناوخب  ار  هچنآ 

.292 605 دنتسه : یهلا  راثآ  هاگ  یّلجت  رون و  هاگیاج 

.717 369 دنراگدرورپ : يوکین  ءامسا 

.112 دنتسه : وا  مکحم  لئالد  ادخ و  ياه  هناشن 

: دنتسه دنوادخ  ملع  راد  هنازخ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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904 ص :

.106 369 605 695 698

.106 355 686 697 699 1005 دنشاب : یم  یهلا  گرزب  تّجح 

.112 365 369 673 677 696 699 1068 دنتسه : وا  نیما  یهلا و  رادتناما 

.677 دنا : یهلا  بیغ  نابجاح  ناراد و  هدرپ 

.673 677 دنتسه : یلاعت  قح  يالعا  هملک 

1005 و697 و686 و 106 و31. یبوبر : سدق  تحاس  هب  ندیسر  يارب  دنتسه  يرد 

.106 1054 دنراگدرورپ : مکحم  نامسیر 

.677 722 ادخ : يوسب  دنا  هلیسو  نیرتهب 

.365 دنشاب : یم  تاقولخم  اب  ادخ  طابترا  هلیسو 

.673 دندنوادخ : يوسب  ناگدننک  توعد 

.121 دندنوادخ : باتک  ناگدننک  توالت 

.673 دنراگدرورپ : تاروتسد  نایرجم 

.112 دننک : یم  لمع  وا  نامرف  هب 

.112 دندنوادخ : یمارگ  ناگدنب 

.138 355 673 686 1005 هدومن : راذگاو  اهنآ  هب  ار  تکلمم  روما  یتسرپرس 

.1005 تسا : اهنآ  نامرف  هب  نیمز 

.1005 تسا : ناشیا  رخسم  داب 

.697 دنناگدنب : نایم  رد  ادخ  رما  نایلاو 

.18 هدناسانش : شناگدنب  هب  ار  دوخ  ادخ  ناشیا  هطساوب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.18 698 دش : یمن  هتخانش  دنوادخ  دندوبن  رگا 

.698 دوش : یم  شتسرپ  ادخ  ناشیا  دوجو  هب  ای  ناشیا  هطساوب 

.369 دش : یمن  شتسرپ  ادخ  دندوبن  رگا 

.696 دوش : یم  ارجا  مدرم  نایم  رد  یهلا  ياضق  مکح و  اهنآ  هطساوب 

.696 دریم : یم  هدنز  و  هدنز ، هدرم  اهنآ  هطساوب 

.623 دوش : یم  تابثا  وحم و  اهنآ  هطساوب 

.38 دوش : یم  يریگولج  نیمز  رب  نامسآ  طوقس  زا  اهنآ  هطساوب 

.38 699 ددرگ : یم  عفد  نیمز  لها  زا  باذع  ناشیا  هطساوب 

.33 تفای : تاجن  ندش  قرغ  زا  حون  یتشک  ناشیا  هطساوب 

.696 699 ددرگ : یم  لزان  یهلا  تمحر  ناشیا  هطساوب 

.38 369 699 1068 دراب : یم  نامسآ  زا  ناراب  ناشیا  هطساوب 

.38 369 دنیور : یم  نیمز  زا  اه  یندیئور  ناشیا  هطساوب 

.369 دنهد : یم  هویم  ناتخرد  ناشیا  هطساوب 

.112 دوش : یم  هداد  شاداپ  ناگدنب  هب  ناشیا  هطساوب 

.696 دشخب : یم  ار  ناهانگ  ادخ  ناشیا  هطساوب 

.112 دنک : یم  باذع  ار  ناگدنب  ادخ  ناشیا  هطساوب 

.696 دنوش : یم  شیامزآ  مدرم  ناشیا  هلیسو  هب 

.701 دنوش : یم  یهلا  فطل  رظن  هتسیاش  مدرم  اهنآ  یگدنب  هطساوب 

.5 732 دوش : یم  باجتسم  اعد  اهنآ  هطساوب 

.369 دش : هتفریذپ  مدآ  هبوت  ناشیا  هطساوب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.673 دنیآ : یم  دورف  اهنآ  يوسب  ناگتشرف 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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905 ص :

.673 دوش : یم  لزان  اه  نآ  رب  نیمألا  حور 

.695 تسا : لیئربج  ندمآ  دورف  ّلحم  ناشیا  هناخ 

.212 تسا : ناگتشرف  جورع  ّلحم  ناشیا  ياه  هناخ 

.212 تسا : یهلا  شرع  ناشیا  ياه  هناخ  فقس 

.106 365 369 673 699 دنناگتشرف : دمآ  تفر و  ّلحم 

.106 369 673 673 699 دنتلاسر : هاگیاج 

.365 699 هدش : هداهن  هعیدو  اهنآ  دزن  ءایبنا  ثاریم 

.699 دنتوبن : ندعم 

.106 دنتّوبن : رابرپ  تخرد 

.673 تسا : ادخ  لوسر  شا  هشیر  هک  دنتسه  یتخرد 

.121 دنربمایپ : شور  ّتنس و  رگایحا 

.121 دنربمایپ : نید  ناگدنراداپرب 

.4 تسا : ربمایپ  اب  گنج  ناشیا  اب  گنج 

.121 تسا : ربمایپ  تعاطا  ناشیا  تعاطا 

.121 تسا : ربمایپ  ینامرفان  ناشیا  ینامرفان 

.365 دننید : ساسا  لصا و 

.699 دننید : نایاوشیپ 

.673 دنتیاده : نایاوشیپ 

.699 تیاده : نابلاط  يارب  دنتیاده  هار 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.505 699 رون : ناگدنیوج  يارب  دنتسه  ینارون  غارچ 

.365 673 دنتسه : اه  یکیرات  رد  نشور  ياه  غارچ 

.365 699 دنتسه : ایند  لها  يارب  هتشارفارب  ياهمچرپ 

.365 699 دندیفسور : نامدرم  ربهر 

.369 دنتیاده : لها  يارب  مکحم  زیواتسد 

.365 699 دنتشهب : يوسب  نایامنهار 

.26 605 هدش : هداد  تنیز  ناشیا  دوجو  هب  تشهب 

.673 دننانمؤم : ياهلد  رد  ادخ  رون 

.673 دنشاب : یم  ناگنشت  يارب  اراوگ  يایرد 

.673 دنتسه : اوقت  يوسب  نایعاد  اوقت و  هملک 

.499 دنتواخس : تمحر و  ياهربا  تعاجش و  هشیب  ناریش 

.365 دنا : هدش  لزان  ناگدنب  رب  هک  دنراگدرورپ  تمحر 

.505: دنوش هدنهانپ  اهنا  هب  هکدنتسه  یناسک  هانپ 

.697 دنا : یحو  قودنص 

.695 دنا : یحو  نداعم 

.677 دنا : یحو  ناراد  هنازخ 

.699 دنا : یحو  نامجرت 

.673 دنا : شناد  ملع و  ندعم 

.369 دنتمکح : نوناک 

.605 دنتمکح : هنیجنگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.677 دنتمکح : ندعم 

.677 دنتمکح : ياهغارچ 

.673 دنا : یئانشور  رون و  درخ و  لقع و  اوقت و  نابحاص 

.18 673 دنمدرم : رب  ناهاوگ 

.714 دنراگدرورپ : هتخادرپ  هتخاس و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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906 ص :

.714 دنشاب : یم  ناشیا  هتخادرپ  هتخاس و  مدرم 

.677 هدروآ : نامیا  ادخ  هب  دروآ  نامیا  ناشیا  هب  هک  یسک 

.677 تسا : هدرک  در  ار  ادخ  دنک  در  ار  ناشیا  هک  یسک 

.677 هدومن : دیدرت  ادخ  هب  دنک  دیدرت  اهنآ  دروم  رد  هک  یسک 

.677 هدرک : تعاطا  ادخ  زا  دنک  تعاطا  اهنآ  زا  هک  یسک 

.677 هدش : نادرگ  يور  ادخ  زا  دنادرگ  يور  اهنآ  زا  هک  یسک 

.673 تسا : دنوادخ  قح  رکنم  دشاب  ناشیا  قح  رکنم  هک  یسک 

.673 هدومن : افو  ادخ  نامیپ  هب  دنک  افو  اهنآ  نامیپ  هب  هک  یسک 

.673 دسر : یم  فده  هب  دنک  يوریپ  اهنآ  زا  هک  یسک 

.695 699 1068 دبای : یم  تاجن  دنک  يوریپ  اهنآ  زا  هک  یسک 

.1068 ددرگ : یم  دوبان  كاله و  دوش  ادج  ناشیا  زا  هک  یسک 

.695 دسر : یم  تکاله  هب  دنک  یچیپرس  فّلخت و  اهنآ  زا  هک  یسک 

.699 ددرگ : یم  هارمگ  دزرو  فلخت  ناشیا  زا  هک  یسک 

.1054 ددرگ : یم  راپسهر  شتآ  يوس  هب  دیامن  فّلخت  ناشیا  زا  هک  یسک 

.673 تسا : هارمگ  دنادرگ  يور  اهنآ  زا  هک  یسک 

.1072 هتفرگ : هلصاف  نید  زا  دریگب  هلصاف  ناشیا  زا  هک  یسک 

.673 تسا : تخبدب  دنک  یهاتوک  ناشیا  قح  رد  هک  یسک 

.1072 تسا : صاخشا  نیرت  تخبدب  دنک  قیدصت  رهاظ  رد  بیذکت و  نطاب  رد  ار  ناشیا  هک  یسک 

.1054 تسا : تشهب  يوس  هب  شهار  دوش  دراو  ناشیا  ياول  ریز  هک  یسک 
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.673 دوش : یم  قحلم  اهنآ  هب  دنزب  گنچ  ناشیا  نماد  هب  هک  یسک 

.365 تسا : تاجن  لها  دنزب  گنچ  ناشیا  نماد  هب  هک  یسک 

.673 تسا : نمیا  دربب  هانپ  اهنآ  هب  هک  یسک 

.138 تسا : اهنآ  زا  دریگب  ناشیا  زا  ار  هار  دسانشب و  هک  یسک 

.708 دوش : یم  قرغ  دیامیپب  ار  ناشیا  هار  ریغ  هک  یسک 

.365 تسا : اهنآ  اب  دنک  يرادربنامرف  دشاب و  هتشاد  ناشیا  قوقح  ناشیا و  هب  تفرعم  هک  یسک 

.1141 هدرک : راکنا  ار  ادخ  دنک  راکنا  ار  اهنآ  هک  یسک 

.163 تسا : رجاف  قساف و  دشاب  ناشیا  تیالو  ای  ناشیا  رکنم  هک  یسک 

.505 تسا : رتهب  اهنآ  ریغ  اب  تورث  زا  اهنآ  اب  يرادان  رقف و 

اهنآ نانمشد  اب  یگدنز  زا  اهنآ  اب  ندش  هتشک 
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.505 تسا : رتهب 

.413 دنشاب : یم  اهنآ  هلبق  هبعک و  جح و  هزور و  زامن و  حور  تقیقح و 

.38 تسا : تدابع  ناشیا  دای 

.116 219 تسا : اه  ضرم  اهدرد و  يافش  ناشیا  دای 

.114 دنشاب : یم  نامیا  اب  نز  درم و  ره  اب 

.114 دندرگ : یم  نوزحم  نامیا  لها  هودنا  نزح و  رطاخب 

.114 دنوش : یم  رامیب  نامیا  لها  يرامیب  رطاخب 

.782 تسا : ناشیا  هدهعب  تمایق  رد  نایعیش  یسرباسح 

.191 دننک : یم  یگدیسر  اهنآ  مدرم  باسح  هب 

.191 دننک : یم  تشهب  دراو  اهنآ  ار  تشهب  لها 

.191 دننک : یم  خزود  دراو  اهنآ  ار  خزود  لها 
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مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  یگژیو 

.678 وا : هفطن  داقعنا  ماما و  شنیرفآ  تیفیک 

.678 680 دونش : یم  ادص  ردام  محر  رد  ماما 

.1151 دناوخ : یم  نآرق  دنز و  یم  فرح  ردام  محر  رد  ماما 

.682 دیآ : یم  ایند  هب  هدش  هنتخ  كاپ و 

.679 دنک : یم  دنلب  نامسآ  يوسب  رس  دهن و  یم  نیمز  رب  ار  اهتسد  تدالو  ماگنه 

.682 دیوگ : یم  نیتداهش  دراذگ و  یم  نیمز  رب  تسد  فک  ود 

.678 دنیب : یم  ار  ناگدنب  لامعا  رون  زا  هناوتسا  رد  تدالو  ماگنه 

.680 دوش : یم  اطع  وا  هب  تمکح  تدالو  ماگنه 

.680 دوش : یم  هدیشوپ  شمادنا  رب  تبیه  سابل  تدالو  ماگنه 

.1151 تسا : نیریاس  زا  شیب  ناشیا  دشر 

.1151 دنتسه : اهنآ  نامرف  تحت  ناگتشرف  یگراوخریش  رد 

.681 دنز : یمن  ماما  تماما  هب  يررض  نس  یمک 

.682 درادن : هیاس 

.682 دوش : یمن  ملتحم 

.112 دنموصعم : كاپ و  یگمه 

.682 دنک : یم  هدهاشم  ور  شیپ  زا  هک  روطنامه  دنیب  یم  رس  تشپ  زا 

.682 تسا : رادیب  شبلق  یلو  دور  یم  باوخب  شمشچ 

.1142 تسا : ناسکی  يرادیب  باوخ و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح 
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.682 دوش : یمن  هدید  دعلب و  یم  ًاروف  نیمز  ار  شعوفدم  راردا و 

.682 تسا : رتوبشوخ  کشم  زا  ماما  ندب  يوب 

.682 تسوا : كرابم  مادنا  هزادنا  هب  ادخ  لوسر  هرز 

.682 تسا : ادخ  لوسر  هحلسا  وا  دزن 

.1036 تسا : ماما  رایتخا  رد  نآ  ياهدیلک  نیمز و  ياه  هنیجنگ 

.682 تسا : نآ  رد  شنایعیش  یماسا  هک  تسا  يا  هفیحص  وا  دزن 

.682 تسا : تبث  نآ  رد  شنانمشد  یماسا  هک  تسا  يا  هفیحص  وا  دزن 

.689 تسا : ماما  دزن  ضیبا  رفج  رمحا و  رفج 

.682 تسا : وا  دزن  تسا  مولع  مامت  نآ  رد  هک  رغصا  رفج  ربکا و  رفج 

.587 689 تسا : اهدادیور  مامت  نآ  رد  هک  تسا  رفج  باتک  وا  دزن 

.682 689 تسا : مدرم  ياهیدنمزاین  مامت  نآ  رد  هک  تسا  هعماج  وا  دزن 

.682 689 تسا : وا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم 

.485: تسوا دزن  مظعا  مسا  زا  فرحود  داتفه و 

.688 689 691 ناشیا : شناد  ملع و  یگنوگچ 

.1012 تسا : ماما  دزن  تسین  یفالتخا  هنوگچیه  نآ  رد  هک  یشناد  ملع و 

.426 تسا : راگدرورپ  تبهوم  یهلا و  ششخب  ماما  ملع 

.379 684 687 تسا : راگدرورپ  دزن  ناشیا  تاماقم  نیرتمک  زا  یکی  ملع 
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.1060 دناد : یم  ار  یحور  بحاص  ره  ناگدنرپ و  نابز  ماما 

.691 دنام : یمن  ناهنپ  وا  زا  مدرم  روما  تسا  مدرم  رب  ادخ  تّجح  نوچ 

.693 دنک : یمن  قرف  شیارب  بیاغ  ای  دشاب  رضاح  وا  دزن  یسک 

.392 تسا : هدرک  رپ  ار  برغم  قرشم و  نیب  ماما 

.380 دنک : فرصت  نآ  رد  دناوت  یم  دراد و  هطاحا  ایند  فارطا  همه  رب 

.424 تسا : نایامن  رهاظ و  ییودرگ  هعطق  دننام  ماما  يارب  ایند 

.1060 تسین : هدیشوپ  ماما  رب  يزیچ 

.381 685 دنیب : یم  ماما  دشاب  برغم  قرشم و  نیب  هچنآ 

.685: دننیب یمن  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنیب  یم  مالسلا  هیلع  ماما 

.685 دنونش : یمن  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنونش  یم 

.682 دونش : یم  ار  ناگتشرف  يادص 

.1009 تسا : انیب  نامشچ  اونش و  شوگ  مدرم  اب  ماما  يارب 

.1009 تسین : ناهنپ  ماما  زا  مدرم  لامعا  زا  کی  چیه 

.1095 دوش : یم  هضرع  ماما  رب  زور  ره  مدرم  لامعا 

.443 دوش : یم  هضرع  ماما  رب  ماش  حبص و  هعیش  لامعا 

.685 دنیآ : یم  دورف  ناشیا  لزانم  هب  ناگتشرف 

.685 دنزاس : یم  هاگآ  ار  اهنآ  ناگتشرف  هداتفین  قافّتا  هک  يرابخا  زا 

.683 دنک : یط  ار  دیشروخ  لاس  کی  ریسم  ناهاگحبص  کی  رد  دناوت  یم 

.386 دیامیپ : یم  تعاس  کی  رد  ار  دیشروخ  لاس  کی  تفاسم 
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.687 تسا : راگدرورپ  هدارا  يارب  هنایشآ 

.480 تسا : راگدرورپ  هدارا  هاگیاج  ماما  بلق 

.379 480 687 دهاوخ : یمن  دهاوخب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زج  ماما 

.355 دهد : یم  ماجنا  یهلا  نذا  هب  دهاوخب  هچنآ 

.496 دوش : یمن  هدنهانپ  ادخ  هب  زج  دوخ  مهم  روما  رد  ماما 

.496 ددرگ : یم  تباجا  دنک  یتساوخرد  ادخ  زا  هاگره 

.682 دوش : یمن  در  تسا و  باجتسم  وا  ياعد 

.682 تسا : مدرم  نیرتدباع  نیرتدنمتواخس و  نیرتعاجش ، نیرترابدرب ، نیرتراگزیهرپ ، نیرتمیکح ، نیرتاناد ،

.682 تسا : رت  عضاوتم  همه  زا  راگدرورپ  لباقم  رد 

.682 تسا : رت  هدننک  لمع  دنک  یم  رما  هچنآ  هب  مدرم  همه  زا 

.682 تسا : رت  هدننک  بانتجا  دنک  یم  یهن  هچنآ  هب  مدرم  همه  زا 

.682 تسا : رت  نابرهم  رتزوسلد و  ردام  ردپ و  زا  مدرم  هب  تبسن 

.1004 دسانش : یم  ار  دوخ  نایعیش  ماما 

.693 تسا : نوزحم  ناشیا  نزح  اب  داش و  شنایعیش  يداش  اب 

.693 دیوگ : یم  نیمآ  شنایعیش  ياعد  هب 

.427 دنک : یم  تکرش  هعیش  نفد  مسارم  رد 
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.682 تسا : رتراوازس  ناشدوخ  زا  مدرم  ناج  رب 

.1158 تسین : یلاخ  ناشیا  دوجو  زا  هاگچیه  نیمز 

.1161 دنتسه : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  یگمه 

.36 تسا : لیئارسا  ینب  يابقن  ددع  ناشیا  ددع 

.38 تسا : اه  هام  ددع  هب  ناشیا  ددع 

.112 تسین : بئاغ  تقیقح  رد  ناشیا  بئاغ 

.112 تسا : هدرمن  تقیقح  رد  ناشیا  هدرم 

.703 دنک : یم  لصاح  عامتجا  گرم  زا  سپ  وا  نیشناج  يربمایپ و  ره  نیب  دنوادخ 

.714 درادن : ار  ماما  بصنم  ياعدا  یسک  رکنم  رفاک  زج 

تاداس تلیضف 

.644 دشخب : یم  دوس  تسا و  راختفا  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ 

.634 تسا : هدناسر  مالس  تمایق  ات  شنادنزرف  هب  ّتیصو  نمض  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.639 تسا : هدومن  مارح  مالسلا  اهیلع  همطاف  هّیرذ  رب  ار  شتآ  ادخ 

.640 دنک : رارقا  مالسلا  مهیلع  همئا  تماما  هب  ات  دور  یمن  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مادک  چیه 

.648 دبایرد : ار  وا  تداعس  هکنیا  رگم  دریم  یمن  مالسلا  مهیلع  همئا  نادنزرف  زا  مادک  چیه 

.638 دنزاس : نشور  ار  تمایق  هنحص  دنوش  رشحم  دراو  یتقو  ربمایپ  هّیرذ 

.639 دش : دنهاوخ  تشهب  دراو  یگمه  ربمایپ  هّیرذ 

.638 دریذپب : تمایق  رد  ار  ربمایپ  هّیرذ  تعافش  دنوادخ 

.137 ءایبنا : داشرا  غیلبت و  يارب  دندهاش  ود  رفعج  هزمح و  ترضح 
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.798 دنا : ترضح  نآ  هّیرذ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ ، تاکرب  تمحر و 

.795 ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هّیرذ  رب  تاولص 

.635 دنشاب : یم  ناشیا  نادنزرف  هیرذ و  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

.502 790 تشاد : یمارگ  دیاب  ناشیا  باستنا  رطاخب  ار  تاداس 

.809: تشاد یمارگ  دیاب  ربمایپ  رطاخب  ار  هتسیاشان  نادنزرف  و  ادخ ، رطاخب  ار  ربمایپ  هتسیاش  نادنزرف 

.793 تسا : ربمایپ  نتشاد  یمارگ  ربمایپ  نادنزرف  نتشاد  یمارگ 

.649 تسا : ربمایپ  يدونشخ  ثعاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  اب  يراتفر  شوخ 

.807 دوش : یم  ترضح  نآ  رب  یقح  ندرک  ادیپ  ثعاب  ربمایپ  هیرذ  هب  ندرک  تمدخ 

.642 دنک : ناسحا  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هب  دیاب  دروآرب  ار  وا  جئاوح  ادخ  دهاوخ  یم  سک  ره 

.641 800646 دهد : شاداپ  وا  هب  تمایق  رد  مرکا  ربمایپ  دنک  تاداس  زا  یکی  هب  یناسحا  هک  یسک 

.806 دهد : تاجن  اه  تشحو  زا  تمایق  رد  ار  وا  ترضح  نآ  دنک  ترایز  ار  وا  هّیرذ  زا  یکی  ای  ربمایپ  هک  یسک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2134 

http://www.ghaemiyeh.com


912 ص :

.806: تسا هدیزرمآ  هدرک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  ایوگ  دنک  ترایز  ار  ربمایپ  نادنزرف  زا  یکی  هک  یسک 

.804 899 هدرک : ترایز  ار  ناشیا  ایوگ  دنک  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هیرذ  هک  یسک 

.815 تسا : تشهب  شماجنارس  ربمایپ  نادنزرف  یتسود 

.811 تسا : تشهب  شماجنارس  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترضح  هّیرذ  یتسود 

.916 دنازوسن : ار  وا  منهج  شتآ  درادب  تسود  ار  ناشیا  نادنزرف  مالسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  ره 

.802 تسا : هدیزرمآ  ار  ترضح  نآ  هّیرذ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  دنوادخ 

.636 تسا : تدابع  ربمایپ  هیرذ  هب  ندرک  هاگن 

.896 تسا : تدابع  دنا  هدشن  ادج  ترضح  نآ  ریسم  زا  هک  یمادام  ربمایپ  هیرذ  هب  ندرک  هاگن 

.797 دراد : هنسح  دص  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  ندرک  رظن 

.808 دزوسن : شتآ  رب  شندب  دروخب  ماعط  ربمایپ  هتسیاش  نادنزرف  اب  هک  یسک 

.805 تسا : ّتنس  اهنآ  ترایز  بجاو و  مشاه  ینب  زا  تدایع 

.791 تسا : ربمایپ  هب  افج  ربمایپ  نادنزرف  يارب  نتساخنرب  اج  زا 

.791 دوش : راتفرگ  درادن  اود  هک  یئالب  هب  دزیخن  اپب  لماک  روطب  ربمایپ  نادنزرف  مارتحا  هب  هک  یسک 

.790 تساخ : اپ  هب  دیاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مارتحا  هب  اهنت 

.792 دنزیخاپب : تسین  راوازس  یسک  يارب  ربمایپ  نادنزرف 

.799 دوش : دراو  مشاه  ینب  زا  یکی  رگم  تسا  سلجم  ردص  هب  رتاوازس  لزنم  بحاص 

.651 834: تشون یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باسح  هب  داد و  یم  سنج  نّویولع  تاداس و  هب  هک  يدرم  هّصق 

.187: تشاد مّدقم  دوخ  نادناخ  رب  ار  اهنآ  درک و  راثیا  لوسر  ترضح  نادناخ  هب  تبسن  هک  یسک  هصق 

.647 دیشخب : ار  دوخ  تورث  يا  هّیولع  هب  تفرن و  جح  هک  كرابم  نب  هَّللا  دبع  هصق 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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.803 دروآ : یم  نوریب  شتآ  هروک  زا  تسد  اب  ار  نهآ  هک  يرگنهآ  هصق 

.650 داد : هانپ  ار  شرتخد  وا و  هک  یسوجم  درم  هیولع و  نز  هصق 

.648 810 درک : تلاخد  دیابن  تسا  اهنآ  نیب  تلاسر و  نادناخ  هب  طوبرم  هچنآ  رد 

.814 تسا : قافن  تمالع  مشاه  ینب  هنیک  ضغب و 

.815 تسا : شتآ  شماجنارس  ربمایپ  نادنزرف  هنیک  ضغب و 

.793 دیآ : یم  باسحب  ربمایپ  هب  تناها  ربمایپ  نادنزرف  هب  تناها 

.643 817 دنک : یمن  تعافش  ار  وا  ترضح  نآ  دهد  رازآ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ  هک  یسک 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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913 ص :

نایعیش لئاضف  فاصوا و 

نایعیش فاصوا 

نایعیش لئاضف 

نایعیش فاصوا 

.498 دننک : یم  فیصوت  هدومرف  شدوخ  هک  یتافص  هب  ار  وا  دنراد و  نامیا  ادخ  هب 

.659 دنراد : نیقی  اب  هارمه  ینامیا 

.659 دنک : یم  سمل  ار  نآ  هک  تسا  یسک  دننام  خزود  تشهب و  هب  اهنآ  رواب 

.659 دنراد : ینتورف  عوضخ و  یهلا  تمظع  ربارب  رد 

.659 دننک : یم  لمع  وا  تاروتسد  هب  دنتسه و  سانشادخ 

.659 دنزیچان : همه  وا  ریغ  گرزب و  ناشیا  رظن  رد  ادخ 

.659 تسا : هدومن  ناریح  هلاو و  ار  اهنآ  وا  تنطلس  یهلا و  تمظع 

.659 تسا : هتخاس  ناشیرپ  هتفشآ و  ار  ناشیاهلد  یهلا  تبحم 

.658: تسا راکشآ  اهنآ  ياه  هرهچ  رد  یهلا  فوخ 

.659 دنتسه : یضار  یهلا  تارّدقم  هب 

.498 تسین : ناشیا  دوجو  زا  یلاخ  هدومرف  رما  ادخ  هک  یئاج 

.498 دنوش : یمن  هدید  هدومرف  یهن  ادخ  هک  یئاج  رد 

.1071 دنتسه : وا  نارادتسود  دنوادخ و  یقیقح  ناگدنب 

.658 659 دنزور : ناریش  بش و  نابهار 

.659 دنلوغشم : ّربدت  نآرق و  توالت  ادخ و  تدابع  هب  بش 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.658 دنشاب : یم  نآرق  مزالم  هراومه 

.659 دننک : یم  نامرد  نآرق  ياهاود  اب  ار  دوخ  ياهدرد 

.659 دنیوگ : یم  ناوارف  ادخ  رکذ 

.659 دنراگدرورپ : دای  هب  هراومه 

.659 دنرب : یمن  دای  زا  ار  گرم 

.659 دنور : گرم  غارس  اهنآ  ای  دیآ  اهنآ  غارس  گرم  دنرادن  یکاب 

.659 دنباتشب : بوبحم  راید  هب  رتدوز  دنراد  تسود 

.659 تسا : نادواج  هک  تسا  يزیچ  رد  اهنآ  تبغر  لیم و 

.659 دنتسه : انتعا  یب  تسا  رذگدوز  هک  يزیچ  هب  تبسن 

.659 دنهد : یمن  ناشن  شوخ  يور  ایند  هدنبیرف  ياه  هولج  لباقم  رد 

.659: تسا كدناو  مک  اهنآ  يویند  ياه  هتساوخ 

.659 دنتسین : عمط  رپ 

.658 دنزرو : یمن  عمط  غالک  دننام 

.659 دننک : یم  راتفر  لدتعم  شاعم  لیصحت  رد 

.659 دنهد : یمن  تسد  زا  ار  يور  هنایم  تورث  ماگنه  رد 

.659 دنا : هدومن  نت  هب  يور  هنایم  داصتقا و  سابل 

.659 دنا : هتشاداو  تعانق  هب  ار  دوخ  سفن 

.659 دنتسه : عناق  یهلا  تاردقم  هب 

.658 دننک : یمن  تساوخرد  يزیچ  یسک  زا 

.659 دنرازگرکش : هافر  ماگنه  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.659 دنراد : شمارآ  راقو و  تالکشم  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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914 ص :

.659 دنیابیکش : روبص و  اهالب  رد 

.659 دنشاب : هافر  رد  هک  تسا  یتقو  دننام  الب  ماگنه  رد  اهنآ  لاح 

.658 دنشک : یمن  هزوز  ناگس  نوچمه 

.659 دنراد : سفن  تفع 

.658 دننمادکاپ : فیفع و 

.659 دنهد : یم  ناشن  زاین  یب  ار  دوخ  رقف  ماگنه  رد 

.659 دنصیرح : ملع  لیصحت  رد 

.659 دننک : یم  يرود  ینادان  لهج و  زا 

.659 دنهد : یم  تنیز  يرابدرب  اب  ار  دوخ  ملع 

.659 دنهد : یم  ماجنا  ملع  يانبم  رب  ار  دوخ  لمع 

.659 دنهد : یمن  ماجنا  ایر  يور  زا  يراک 

.659 دنوش : یمن  یضار  كدنا  کین  ياهراک  هب  زگره 

.659 دنرامش : یمن  رایسب  ار  دوخ  دایز  ياهراک 

.659 دنناد : یم  رّصقم  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  لاح  ره  رد 

.659 دننک : یم  يرود  یلبنت  تلاسک و  زا 

.659 دننک : یم  هدافتسا  هتسیاش  ياهراک  يارب  اه  تصرف  زا 

.659 دنتسه : اناوت  يوق و  رایسب  ینید  روما  رد 

.659 دنطاشناب : روشرپ و  تیاده  قیرط  رد 

.659 دنزادنا : یمن  ریخأت  اه  یبوخ  ماجنا  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.659 دنتسه : اشوک  یهلا  تاروتسد  زا  يرادربنامرف  رد 

.659 دننک : یم  لمع  دوخ  دنهد و  یم  روتسد  اه  یبوخ  هب 

.659 دنیامن : یم  بانتجا  دوخ  دننک و  یم  یهن  اه  يدب  زا 

.659 دنزاس : یمن  هدروآرب  ار  یناسفن  ياه  هتساوخ 

.659 دننک : یم  لرتنک  ار  یناسفن  تالیامت 

.659 دنا : هتشگن  هریچ  اهنآ  رب  یناسفن  ياهشهاوخ 

.659 دنهد : یمن  ناشن  یتبغر  اه  یکاپان  هب 

.659 دنا : هدیشوپ  مشچ  مارح  زا 

.659 دنا : هدومن  دیفم  بلاطم  ینید و  مولع  ندینش  فقو  ار  دوخ  شوگ 

.659 دنزاس : یم  مهّتم  ناصقن  بیع و  هب  ار  دوخ  سفن 

.659 دنکانسرت : نارگید  حدم  لباقم  رد 

.658 دنا : هتخانشان  دنشاب  هتشاد  روضح  هک  یعمج  رد 

.658 دریگ : یمن  ار  اهنآ  غارس  یسک  دنشابن  عمج  رد  رگا 

.659 دننک : یم  ترشاعم  یهاگآ  تریصب و  يور  زا  مدرم  اب 

.658 دننک : یم  مارتحا  ار  نانمؤم 

.658 دننیزگ : یم  يرود  ناقساف  زا 

.310 دننک : ینمشد  لوسر  ادخ و  نانمشد  اب  دنا  هتسب  نامیپ 

.498 دنهد : یم  حیجرت  نتشیوخ  رب  ار  دوخ  ناردارب 

.498 دننک : یم  تیاعر  ار  ینید  ناردارب  قوقح 

يراددوخ ششخب  اطع و  زا  قح  هار  رد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2141 

http://www.ghaemiyeh.com


915 ص :

.659 دننک : یمن 

.659 دنراودیما : ناشیا  ریخ  هب  مدرم 

.659 دندهد : یمن  تمحز  ار  مدرم  دنزادنا و  یم  تمحز  رد  ار  دوخ 

.658 659 دنتسه : ناما  رد  اهنآ  ّرش  زا  مدرم 

.659 دنهد : یمن  رازآ  ار  هیاسمه 

.659 تسا : تسرد  تسار و  اهنآ  راتفگ 

.659 تسین : اهنآ  راک  رد  گنرین  بیرف و 

.659 دنتسه : نابرهم  ناگدیدجنر  اب 

.659 دننک : یمن  شنزرس  ار  هدید  تبیصم 

.659 دننک : یمن  نارگید  قوقح  هب  زواجت 

.659 دننک : یمن  متس  دوخ  نمشد  هب 

.659 دننز : یمن  ادص  تشز  باقلا  اب  ار  نارگید 

.659 دنزرو : یمن  دسح 

.659 دنناشن : یم  ورف  ار  دوخ  مشخ 

.659 تسین : اهنآ  دوجو  رد  ّربکت 

.659: دننک یم  دروخرب  دنور و  یم  هار  ینتورفاب 

.659 دننک : یم  در  شبحاص  هب  ار  تناما 

.658 دندّحتم : لدکی و  همه 

.659: دنا هدنیآ  ناهاوخریخ  يارب  یبوخ  يوگلا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.659 دنا : هتشذگ  ناراکوکین  هب  هدننک  ادتقا 

نایعیش لئاضف 

.385 دنشاب : یم  تنیط  شوخ  نایعیش 

.1071 دنا : هدش  هدیرفآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تنیط  زا 

.675 تسا : هدش  هتخیمآ  تیب  لها  تنیط  اب  هعیش  تنیط 

.675 تسا : اهنآ  تنیط  رطاخب  تیب  لها  هب  اهنآ  قایتشا  قوش و 

.661 712 دنا : هدش  هدیرفآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  ندش  هدرشف  زا 

.405 655 675 دیآ : یم  باسحب  دمحم  لآ  تیب و  لها  زا  هعیش 

.385 دنتسه : وا  تاروتسد  وریپ  ادخ و  هعیش  تقیقح  رد 

.661 دنا : هتفگ  حیبست  تیب  لها  حیبست  اب  راونا  ملاع  رد 

.661 712 دنا : هتفگ  حیبست  اهنآ  حیبست  زا  سپ  ناگتشرف 

.661 دنتسه : یهلا  هدیزگرب 

.712 هدیزگرب : دنشاب  مسج  بلاق  رد  هکنآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  ادخ 

.712: دندرک تباجا  ار  راگدرورپ  توعد  رذ  ملاع  رد 

.213 224 دنیآ : یم  ایندب  كاپ  ردام و  ردپ و  زا  هزیکاپ و  هداز و  لالح 

.155 دنتسه : اه  یکیرات  رد  نشور  غارچ 

.667 دنرادروخرب : یئانشور  زا  اهنآ  یکیرات  تملظ و  رد 

.1071 تسا : رو  هطوغ  وا  تمحر  رد  درگن و  یم  ادخ  رون  اب  هعیش 

.391 دنتسه : ناینیشیپ  زا  نایعیش  زا  یهورگ  نیبورک 

.1071 تسا : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دنویپ  یتسود و  نایعیش  اب  دنویپ  یتسود و 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.1071 تسا : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  نایعیش  اب  ینمشد 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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916 ص :

.1071 دندرگ : یم  رامیب  نایعیش  يرامیب  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

.1071 دندرگ : یم  دونشخ  اهنآ  يدونشخ  اب  مغ و  راچد  نایعیش  مغ  اب 

.663 ددرگ : یمن  هتفریذپ  ادخ  دزن  هعیش  بهذم  هدیقع و  زج 

.399 دوش : یم  هتفریذپ  نایعیش  لامعا  طقف 

.399 دزرمآ : یم  ار  نایعیش  ادخ  طقف 

.660 هدیزرمآ : ار  اهنآ  ادخ  دنوش  تیصعم  بکترم  هکنآ  زا  شیپ 

.661 712 هدیزرمآ : ار  اهنآ  ادخ  دننک  شزرمآ  بلط  هکنآ  زا  شیپ 

.378 دنوش : یم  هدیزرمآ  كاپ و  نارگید  رازآ  ای  يرامیب  هب  ءالتبا  اب 

.826 دزرمآ : یم  ار  اهنآ  ناتسود  نایعیش و  ناتسود  نایعیش و  ادخ 

.1049 دننک : یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  ناگتشرف 

.364 669 دنک : یم  لیدبت  تانسح  باوث و  هب  ار  اهنآ  ناهانگ  ادخ 

.162 دندرگ : یمن  مورحم  هبوت  زا 

.163 دندرگ : كاپ  هانگ  زا  ات  دنوش  یمن  جراخ  ایند  زا 

.167 دنرادروخرب : یهلا  تیفاع  زا  دننمیا و  اه  هنتف  رد 

.665 دننک : یم  هدهاشم  ار  یهلا  فاطلا  اهتمحر و  اهتمعن و  گرم  ماگنه 

.663 دننک : یم  هدهاشم  ار  نینمؤملاریما  ربمایپ و  گرم  ماگنه 

.399 667 دنک : یم  ارادم  اه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  شرافس  هب  لیئارزع 

.399 تسا : تحار  ناسآ و  نانآ  حور  ضبق 

.610 دنریمب : رتسب  رد  هچرگ  دنتسه  دیهش 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.399 دنروآ : یم  تشهب  زا  ار  اهنآ  طونح  نفک و 

.399 دوش : یم  هداد  تعسو  اهنآ  ربق 

.399 دوش : یم  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  ربق  رد  تشهب  ياهرد  زا  يرد 

.399: دننک یم  رادید  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  گرمزا  سپ 

.368 389 دنوش : یم  جراخ  ربق  زا  توارطاب  نشور و  ياه  هرهچ  اب 

.213 دنوش : یم  روشحم  نایرع  ياهندب  هنهرب و  ياپ  اب  یگمه  نایعیش  زج 

.213 مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  زج  دنناوخب  ناشناردام  مان  هب  ار  همه 

.389 دنشاب : یم  نمیا  تمایق  تشحو  سرت و  زا 

.368: دنرادن يا  هّصغ  چیه  ناشیاو  دنکانمغ  همه 

.667: دنراد شمارآ  اهنآ  نارگید  تشحو  ماگنه 

.667 دنشاب : یم  نمیا  اهنآ  نارگید  فوخ  ساره و  لاح  رد 

.368 دنرادن : یسرت  هنوگچیه  دنراد و  نانیمطا  شمارآ و 

.410 658 835 تسا : تیب  لها  نماد  هب  ناشیا  تسد 

.665 دنتسه : اهنآ  شمارآ  سنا و  ثعاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و 

.664 دنوش : راوس  رون  زا  ییاه  هقان  رب 

.667 دننک : روبع  طارص  زا  یتحار  هب 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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917 ص :

.859 دنراگتسر : هک  دنتسه  اهنآ 

.394 423 1039 1044 1054 دننک : یم  یگدیسر  ناشیا  باسح  هب  مالسلا  مهیلع  همئا 

.172 دنشخب : یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  تانسح  زا  یمین  کی  ره  هبّیط  هسمخ  هیقب  ربمایپ و 

.378 دنراد : هدهع  هب  نایعیش  هک  نارگید  قوقح  زا  ندش  صالخ  یگنوگچ 

.1039 1054 دننک : ادا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا  اهنآ  هدهع  هب  مدرم  زا  هک  یقح 

.1071 دننک : ادا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دنراذگ  اجب  دوخ  زا  هک  یضرق  یهدب و 

.163 دنراد : ور  شیپ  رد  ار  ربمایپ  تعافش  ای  یهلا  هعساو  تمحر 

.394 تسا : هتفریذپ  نایعیش  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  تعافش 

.131 223 310 394 دنوش : یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  ناماما  تعافش  اب  نایعیش 

.414 دنور : یم  یهلا  هاگرد  هب  اهنآ  تعافش  يارب  دوخ  ياپ  اب  مالسلا  مهیلع  همئا 

.414 440 تفر : دنهاوخن  مّنهج  هب  نایعیش  زا  رفن  کی  یّتح 

.387 تسا : راپسهر  نآ  يوس  هب  هدش و  هدیرفآ  تشهب  يارب  هعیش 

.390 دنشتآ : زا  هدشدازآ  تیالو  نتشاد  اب  اهنآ 

.846 دنکن : باذع  ار  شنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هدرک  دای  دنگوس  ادخ 

.228 هدیرفاین : شنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  يارب  زج  ار  ندع  تشهب  ادخ 

.385 دنا : هدرک  تنامض  نایعیش  يارب  ار  تشهب  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

.402 تسا : تشهب  نایعیش  مامت  هاگیاج 

.172 دنور : یم  تشهب  هب  ناشیا  راک  تیصعم  رادربنامرف و 

.241 858 دنک : یم  يربهر  تشهب  يوس  هب  ار  شنایعیش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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.667 دنوش : یم  دراو  تشهب  هب  نارگید  زا  شیپ  لاس  داتشه 

.167 تسا : اهنآ  نایعیش  تیب و  لها  ربمایپ و  هاگیاج  نییلع 

.167 تسا : تیب  لها  روصق  فیدر  رد  اهنآ  ياهرصق 

.887 دننک : یم  رظن  نایخزود  هب  نایعیش 

.887 دننک : یم  تساوخرد  هعیش  نایتشهب  زا  نایخزود 

.357 تسا : رفن  یس  دروم  رد  دنک  تعافش  همه  زا  رتمک  هک  ینمؤم 

.1071 دنک : تعافش  هلیبق  ود  هدزادنا  هب  دناوت  یم  نانآ  زا  یکی 

.388 دنوش : یم  تشهب  دراو  نایعیش  یتسود  هب  یهورگ 

.388 دنوش : یم  خزود  دراو  نایعیش  ینمشد  هب  یهورگ 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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باتک رداصم  عبانم و 

: هّیصولا تابثإ   - 1

مق یتریصب -  یشورفباتک  تاروشنم  يدوعسم ، نیسح  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

: هادهلا تابثإ   - 2

مق هّیملع -  هعبطم  تاروشنم  یلماع ، ّرح  خیش  موحرم 

: هّیرشع انثإلا   - 3

مق يوفطصم -  یشورفباتک  تاروشنم  یلماع ، ینیسح  دّمحم  دّیس 

: جاجتحإلا  - 4

فجن نامعن -  تاروشنم  یسربط ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  دمحا  روصنموبا 

: قاقحإلا  - 5

مق یشعرم -  ياقآ  هناخباتک  تاروشنم  یشعرم ، ینیسح  هَّللارون  دّیس  یضاق 

: صاصتخإلا  - 6

فجن هّیردیح -  هعبطم  دیفم ، خیش  موحرم 

: نیعبرألا  - 7

( طوطخم ، ) سراوفلا وبا 

: نیعبرألا  - 8

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  يزار ، هَّللادیبع  نب  ّیلع  نیدلا  بجتنم  خیش 

: داشرإلا  - 9

مق یتریصب -  یشورفباتک  تاروشنم  دیفم ، خیش  موحرم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: بولقلا داشرإ   - 10

نارهت هوسُالا -  راد  تاروشنم  یملید ، دّمحم  نب  ّیلع  نب  نسح  خیش 

: بلاطملا ینسأ   - 11

ناهفصا مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  یمومع  هناخباتک  تاروشنم  یتوریب ، دّیس  نب  دّمحم 

: نیدلا مالعأ   - 12

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  تاروشنم  یملید ، دّمحم  نب  ّیلع  نب  نسح  خیش 

: يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ   - 13

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت  یسربط ، نسح  نب  لضف  خیش 

: لابقإلا  - 14

توریب یملعا -  هسّسؤم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: یلامألا  - 15

توریب هّیبرعلا -  بتکلا  ءایحا  راد  تاروشنم  يدهلا ، ملع  یضترم  دّیس 

: یلامألا  - 16

مق تثعب -  هسّسؤم  قیقحت  قودص ، خیش  موحرم 

: یلامألا  - 17

مق تثعب -  هسّسؤم  قیقحت  یسوط ، خیش  موحرم 

: یلامألا  - 18

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  تاروشنم  دیفم ، خیش  موحرم 

: هّیهبلا راونألا   - 19

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  تاروشنم  یمق ، ساّبع  خیش  موحرم 

: هّینامعنلا راونألا   - 20

زیربت یمشاه -  ینب  یشورفباتک  تاروشنم  يرئازج ، هَّللا  همعن  دّیس 

: هعجهلا نم  ظاقیألا   - 21

مق هّیملع -  هعبطم  تاروشنم  یلماع ، ّرح  خیش  موحرم 

: راونألا راحب   - 22

نارهت هّیمالسا -  یشورفباتک  تاروشنم  یسلجم ، هماّلع 

: نآرقلا ریسفت  یف  ناهربلا   - 23

مق هّیملع -  بتکلاراد  تاروشنم  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دّیس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: مالسإلا هراشب   - 24

فجن هّیردیح -  هبتکم  تاروشنم  یمظاک ، ردیح  دّیس  لآ  یفطصم  دّیس 

: یفطصملا هراشب   - 25

فجن هّیردیح -  هبتکم  تاروشنم  يربط ، یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیش 

: تاجردلا رئاصب   - 26

مق یشعرم -  ياقآ  هناخباتک  تاروشنم  راّفص ، نسح  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیش 

: نیمألا دلبلا   - 27

نارهت یمعفک -  خیش  موحرم 

: نییبتلاو نایبلا   - 28

مق هّیموُرا -  تاروشنم  ظحاج ،

: رکاسع نبا  خیرات   - 29

توریب فراعتلا -  راد  تاروشنم  رکاسع ، نبا  هب  فورعم  نسح  نب  ّیلع  ظفاح 

: دادغب خیرات   - 30

توریب رکفلاراد -  تاروشنم  يدادغب ، یلع  نب  دمحا 

: هرهاظلا تایآلا  لیوأت   - 31

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  ینیسح ، یلع  نیدلا  فرش  دّیس 

: یلولا هرصبت   - 32

مق هّیمالسإ -  فراعم  هسّسؤم  قیقحت  ینارحب ، مشاه  دّیس  موحرم 

: لوقعلا فحت   - 33

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نارهت هّیمالسإلا -  بتکلاراد  تاروشنم  یناّرح ، یلع  نب  نسح  خیش 

: ّصاوخلا هرکذت   - 34

فجن يزوج - ، نبا  طبس 

: ریسفتلا  - 35

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم 

: یفاصلا ریسفت   - 36

دهشم دیعس -  هعبطم  تاروشنم  یناشاک ، ضیف  موحرم 

: یشاّیعلا ریسفت   - 37

نارهت هّیملع -  یشورفباتک  یشاّیع ، هب  فورعم  دوعسم  نب  دّمحم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: تارف ریسفت   - 38

نارهت رشن -  عبط و  هسّسؤم  تاروشنم  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  مساقلاوبا  خیش 

: یمقلا ریسفت   - 39

فجنلا يدُهلا -  هبتکم  تاروشنم  یمق ، مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  خیش 

: صیحمتلا  - 40

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  یفاکسا ، مامه  نب  دّمحم  خیش 

: رطاوخلا هیبنت   - 41

مق هیقف -  هبتکم  تاروشنم  سارف ، یبا  نب  ماّرو 

: دیحوتلا  - 42

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  قودص ، خیش  موحرم 

: ماکحألا بیذهت   - 43

هّیمالسا بتکلا  راد  تاروشنم  یسوط ، خیش  موحرم 

: بقانملا یف  بقاثلا   - 44

توریب ءارهزلاراد -  تاروشنم  هزمح ، نبا  هب  فورعم  یسوط  یلع  نب  دّمحم 

: لامعألا باوث   - 45

فجن هّیردیح -  هعبطم  قودص ، خیش  موحرم 

: ثیداحألا عماج   - 46

دهشم هّیمالسإلا -  ثوحبلا  عمجم  تاروشنم  یمق ، دمحا  نب  رفعج  خیش 

: رابخألا عماج   - 47

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت  يراوزبس ، دّمحم  نب  دّمحم  خیش 

: تایرفعجلا  - 48

نارهت هّیمالسا -  هعبطم  تاروشنم  دّمحم ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  هَّللادبع  وبا 

: هّینسلا رهاوجلا   - 49

مق سی -  رشن  یلماع ، ّرح  خیش  موحرم 

: راربألا هیلح   - 50

مق هّیمالسإلا -  فراعملا  هسّسؤم  قیقحت  ینارحب ، مشاه  دّیس  موحرم 

: ءایلوألا هیلح   - 51

توریب هّیملع -  بتکلاراد  تاروشنم  یناهفصا ، هَّللادبع  نب  دمحا  میعنوبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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922 ص :

: ناویحلا هایح   - 52

مق یضر -  تاروشنم  يریمد ، دّمحم  نیدلا  لامک 

: حئارجلاو جئارخلا   - 53

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  يدنوار ، نیدلا  بطق 

: هّینیسحلا صئاصخلا   - 54

فجن هّیردیح -  هعبطم  تاروشنم  يرتشوش ، رفعج  خیش  موحرم 

: لاصخلا  - 55

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  قودص ، خیش  موحرم 

: روثنملا ّردلا   - 56

نارهت هّیمالسا -  یشورفباتک  تاروشنم  یطویس ، نامحرلادبع 

: تاوعدلا  - 57

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  يدنوار ، نیدلا  بطق 

: همامإلا لئالد   - 58

مق تثعب -  هسّسؤم  قیقحت  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیش 

: راربألا عیبر   - 59

يرشخمز هَّللاراج  مساقلاوبا 

: لاجرلا  - 60

مق یمالسا -  رشن  یفوک ، یشاجن  یلع  نب  دمحا  خیش 

(: یّشکلا لاجر   ) لاجرلا  - 61

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  تاروشنم  یسوط ، خیش  موحرم 

: تاّنجلا تاضور   - 62

مق نایلیعامسا -  هبتکم  تاروشنم  يراسناوخ ، يوسوم  رقاب  دّمحم  ازریم 

: لئاضفلا یف  هضورلا   - 63

( طوطخم ، ) یمق بلاط  یبا  نب  لیئربج  نب  ناذاش 

: یفاکلا نم  هضورلا   - 64

نارهت هّیمالسا -  بتکلاراد  تاروشنم  ینیلک ، خیش  موحرم 

: نیظعاولا هضور   - 65

مق یضر -  تاروشنم  يروباسین ، لاّتف  نب  دّمحم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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923 ص :

: ءاملعلا ضایر   - 66

مق ماّیخ -  هعبطم  تاروشنم  یناهفصا ، يدنفا  هَّللادبع 

: دوعسلا دعس   - 67

فجن هّیردیح -  هعبطم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: يذمرتلا ننس   - 68

يذمرت هروس  نب  یسیع  نب  دّمحم 

: رابخألا حرش   - 69

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  يرغم ، یمیمت  دّمحم  نب  نامعن  یضاق 

: هغالبلا جهن  حرش   - 70

رصم هّیبرعلا -  بتک  ءایحا  راد  دیدحلا ، یبا  نب  دّمحم  نب  دیمحلادبع 

: مالسلا هیلع  اضرلا  هفیحص   - 71

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسردم  تاروشنم 

: هّیدهملا هکرابملا  هفیحصلا   - 72

مق قذاح -  رشن  يدهتجم ، یضترم  دّیس 

: میقتسملا طارصلا   - 73

هّیوضترم هبتکم  تاروشنم  یلماع ، سنوی  نب  ّیلع  خیش 

: هعیشلا تافص   - 74

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قودص ، خیش  موحرم 

( طوطخم : ) رابخألا هوفص   - 75

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2158 

http://www.ghaemiyeh.com


: هقرحملا قعاوصلا  - 76

فجن تاروشنم  یمثیه ، رجح  نب  دمحا 

: فئارطلا - 77

مق ماّیخ -  هعبطم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: یعادلا هّدع  - 78

مق ینادجو -  هبتکم  تاروشنم  یّلح ، دهف  نب  دمحا  خیش 

: هّیوقلا ددعلا  - 79

مق یشعرم -  ياقآ  هناخباتک  تاروشنم  یّلح ، فسوی  نب  ّیلع 

: عئارشلا للع  - 80

فجن هّیردیح -  هبتکم  قودص ، خیش  موحرم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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924 ص :

: هدمعلا - 81

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  قیرطب ، نبا  هب  فورعم  نسح  نب  ییحی 

: مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 82

فجن هّیردیح -  هبتکم  قودص ، خیش  موحرم 

: تازجعملا نویع  - 83

مق يرواد -  تاروشنم  باّهولادبع ، نب  نیسح  خیش 

: مارملا هیاغ  - 84

توریب ثیدحلا -  سوماقلاراد  تاروشنم  ینارحب ، مشاه  دّیس  موحرم 

: ریدغلا - 85

نارهت مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هبتکم  تاروشنم  ینیما ، هماّلع 

: هبیغلا - 86

مق یتریصب -  یشورفباتک  تاروشنم  یسوط ، خیش  موحرم 

: ینامعنلا هبیغ  - 87

نارهت قودص -  هبتکم  تاروشنم  ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  خیش 

: باوبألا حتف  - 88

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: نیطمسلا دئارف  - 89

توریب يدومحم -  هسّسؤم  تاروشنم  ینیوج ، دّمحم  نب  میهاربا 

: يرغلا هحرف  - 90

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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فجن هّیردیح -  هبتکم  سوواط ، نب  میرکلادبع  دّیس 

: رابخألا سودرف  - 91

توریب هّیملع -  بتکلاراد  تاروشنم  یملید ، هیوریش  عاجشوبا 

: هّمهملا لوصف  - 92

فجن لدع -  هعبطم  تاروشنم  غاّبص ، نبا  هب  فورعم  یکلام  دّمحم  نب  ّیلع 

: لئاضفلا - 93

فجن هّیردیح -  هعبطم  تاروشنم  یمق ، لیئربج  نب  ناذاش 

: هسمخلا لئاضف  - 94

نارهت هّیمالسا -  بتکلاراد  تاروشنم  يدابآزوریف ، ینیسح  یضترم  دّیس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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925 ص :

: هعیشلا لئاضف  - 95

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قودص ، خیش  موحرم 

: لئاسلا حالف  - 96

توریب هّیمالسإلا -  راد  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: دانسإلا برق  - 97

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت  يریمح ، رفعج  نب  هَّللادبع  خیش 

: ءایبنألا صصق  - 98

دهشم سدق -  ناتسآ  رشن  عبط و  يدنوار ، نیدلا  بطق 

: یفاکلا - 99

نارهت هّیمالسا -  بتکلاراد  تاروشنم  ینیلک ، خیش  موحرم 

: تارایزلا لماک  - 100

مق ههاقفلا -  رشن  قیقحت  یمق ، هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش 

: سیق نب  میلس  باتک  - 101

مق هّیمالسا -  بتکلاراد  یفوک ، سیق  نب  میلس 

: فاّشکلا - 102

هرهاق تاروشنم  يرشخمز ، هَّللاراج 

: هّمغلا فشک  - 103

زیربت یمشاه -  ینب  یشورفباتک  تاروشنم  یلبرإ ، یسیع  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

: هّجحملا فشک  - 104

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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فجن هّیردیح -  هعبطم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: نیقیلا فشک  - 105

نارهت رشن -  عبط و  هسّسؤم  تاروشنم  یّلح ، هماّلع 

: رثألا هیافک  - 106

مق رادیب -  تاروشنم  یمق ، زاّزخ  یلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  مساقلاوبا 

: نیدلا لامک  - 107

نارهت هّیمالسا -  بتکلاراد  قودص ، خیش  موحرم 

: لاّمعلا زنک  - 108

تلاسر هسّسؤم  تاروشنم  يدنه ، نیدلا  ماسح  نب  ّیلع 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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926 ص :

: دئاوفلا زنک  - 109

مق يوفطصم -  هبتکم  تاروشنم  یکجارک ، نامثع  نب  دّمحم  حتفلاوبا 

: یلآللا - 110

یطویس نامحرلادبع 

: برعلا ناسل  - 111

توریب رداص -  هبتکم  تاروشنم  يرصم ، روظنم  نب  مرکم  نب  دّمحم 

: فوهللا - 112

مق باتکلا -  راد  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: هبقنم هئام  - 113

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ناذاش ، نبا  هب  فورعم  یمق  دمحا  نب  دّمحم  خیش 

: نمؤملا - 114

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت 

: نیرحبلا عمجم  - 115

مق تثعب -  هسّسؤم  قیقحت  یفجن ، یحیرط  نیدلارخف  خیش 

: نایبلا عمجم  - 116

نارهت هّیمالسا -  فراعم  تکرش  تاروشنم  یسربط ، نسح  نب  لضف 

: قئارلا عومجملا  - 117

مق هّیمالسا -  فراعملا  هرئاد  هسّسؤم  تاروشنم  يوسوم ، نسح  نب  هَّللا  هبه  دّیس 

: نساحملا - 118

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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فجن هیردیح -  هعبطم  تاروشنم  یقرب ، دّمحم  نب  دمحا 

: رضتحملا - 119

فجن هّیردیح -  هعبطم  تاروشنم  یّلح ، نامیلس  نب  نسح 

: رئاصبلا رصتخم  - 120

فجن هّیردیح -  هبتکم  تاروشنم  یّلح ، نامیلس  نب  نسح 

: زجاعملا هنیدم  - 121

مق هّیمالسا -  فراعم  هسّسؤم  ینارحب ، مشاه  دّیس  موحرم 

: بهذلا جورم  - 122

مق هرجهلا -  راد  تاروشنم  يدوعسم ، نیسح  نب  ّیلع  نسحلاوبا 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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927 ص :

: مکاحلا كردتسم  - 123

بلح هّیمالسإ -  تاعوبطم  يروباشین ، مکاح  هب  فورعم  هَّللادبع  نب  دّمحم 

: لئاسولا كردتسم  - 124

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت  يرون ، ثّدحم  موحرم 

: نیقیلا راونأ  قراشم  - 125

توریب یملعا -  هسّسؤم  تاروشنم  یسرب ، بجر  ظفاح 

: راونألا هاکشم  - 126

فجن هّیردیح -  هبتکم  تاروشنم  یسربط ، یلع  لضفلاوبا 

: حابصملا - 127

توریب یملعا -  هسّسؤم  تاروشنم  یمعفک ، موحرم 

( طوطخم : ) راونألا حابصم  - 128

: هغالبلا حابصم   - 129

یئابطابط یناهجریم  نسح  دّیس 

: رئازلا حابصم   - 130

مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: رابخألا یناعم   - 131

فجن هّیردیح -  هبتکم  قودص ، خیش  موحرم 

: ثیدحلا لاجر  مجعم   - 132

فجن یئوخ - ، مساقلاوبا  دّیس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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: نیبلاطلا لتاقم   - 133

مق یضر -  تاروشنم  یناهفصا ، جرف  وبا 

: رثألا بضتقم   - 134

مق یئابطابط -  هبتکم  تاروشنم  يرهوج ، دّمحم  نب  دمحا  هَّللادبع  وبا  خیش 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم   - 135

مق دیفم -  هبتکم  تاروشنم  یمزراوخ ، یّکم  دّمحم  نب  دمحا 

: قالخألا مراکم   - 136

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  یسربط ، لضف  نب  نسح  خیش 

: مراکملا لایکم   - 137

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  قیقحت  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دّمحم  ازریم 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 2173ناهفصا   هحفص 2167 

http://www.ghaemiyeh.com


928 ص :

: بقانملا  - 138

مق یمالسا -  رشن  هسّسؤم  یمزراوخ ، یّکم  دمحا  نب  ّقفوم 

: بلاط یبأ  لآ  بقانم   - 139

مق هماّلع -  تاروشنم  یناردنزام ، بوشارهش  نب  یلع  نب  دّمحم 

: بختنملا  - 140

مق یضر -  تاروشنم  یفجن ، یحیرط  نیدلارخف  خیش 

: هئیضملا راونألا  بختنم   - 141

یفجن یلین  میرکلادبع  نب  ّیلع  خیش 

: لاقملا جهنم   - 142

یگنس پاچ  يدابآرتسا ، دّمحم  ازریم  خیش 

: تاوعدلا جهم   - 143

توریب یملعا -  هسّسؤم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: تازجعملا رداون   - 144

مق مالسلا -  هیلع  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا 

: هیاهنلا  - 145

توریب هّیمالسا -  یشورفباتک  يرزج ، دّمحم  نب  كرابم 

: یفاولا  - 146

ناهفصا مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هناخباتک  یناشاک ، ضیف  موحرم 

: لئاسولا  - 147

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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نارهت هّیمالسا -  یشورفباتک  یلماع ، ّرح  خیش  موحرم 

: يربکلا هیادهلا   - 148

توریب غالب -  هسّسؤم  تاروشنم  یبیصخ ، نادمح  نب  نیسح 

: نیقیلا  - 149

مق باتکلاراد -  هسّسؤم  تاروشنم  سوواط ، نب  دّیس  موحرم 

: هّدوملا عیبانی   - 150

نّیمظاک هّیقارع –  بتکلاراد  تاروشنم  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس 

مهیلع تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا :)  ) سیفن باتک  همجرت 
مالسلا
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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